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LÍNGUA PORTUGUESA
1. (AUTOR) Ao se constatar alguma infração à determinada legislação, um agente público deve 

emitir um documento oficial sendo ele

a) uma carta oficial ao infrator.

b) um atestado de que houve uma infração.

c) uma portaria.

d) uma certidão positiva de infração.

e) um auto de infração.

Solução Rápida

Auto de infração é um documento lavrado de ofício por agente público competente ao 
ser constatada alguma infração à determinada legislação.

Solução Completa

Auto de infração é um documento lavrado de ofício por agente público competente ao ser constatada alguma 
infração à determinada legislação. Conforme a natureza da norma infringida, os autos podem ser de diversos 
tipos: auto de infração de trânsito, tributário, ambiental, entre outros. Refere-se a um fato ou a uma ocorrência, 
em uma data determinada.

Carta oficial ao infrator, atestado de infração, certidão positiva de infração não são documentos oficiais; portaria 
apresenta outra finalidade não relacionada a infrações.

GABARITO: E.

2. (AUTOR) São características de documentos oficiais:
a) São emitidos pelo serviço público e empresas privadas.
b) O alvará abrange conteúdos comerciais e públicos e pode ser emitido por empresas 

privadas.
c) São endereçados ao serviço público ou particulares.
d) Abrange apenas conteúdos comerciais.
e) São endereçados apenas ao serviço público.

Solução Rápida

Tanto o serviço público quanto os particulares podem receber um documento oficial. Um 
exemplo disso é o alvará ou a certidão.

Solução Completa

A alternativa A está errada. Documentos oficiais são emitidos apenas pelo Poder Público e não por particulares.

A alternativa B está errada. O alvará funciona como uma autorização para algo, quer seja de construção, de fun-
cionamento ou outro. Não pode ser emitido por empresas particulares.

A alternativa D está errada. O conteúdo de uma comunicação oficial pode abranger diversas finalidades do interesse da nação.

A alternativa E está errada. Tanto os serviços públicos quanto os particulares podem receber um documento oficial.

GABARITO: C.
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3. (AUTOR) Quanto ao tipo de correspondência:

a) O alvará é um documento que tem como finalidade apenas demonstrar algo.

b) Tanto a carta comercial quanto a certidão têm como uma de suas finalidades solicitar 
algo.

c) Uma declaração pode funcionar com a intenção de cobrar algo, já que pode declarar 
uma dívida ativa.

d) O ofício equivale à carta comercial.

e) Apenas particulares podem emitir procurações sendo obrigatório o registro de notas.

Solução Rápida

Alternativa D apresenta a única resposta adequada, já que o ofício corresponde a versão 
da carta comercial usada pelo serviço público.

Solução Completa

Alternativa A apresenta erro. O agente público emite um alvará e assim, com apoio legal, autoriza ou declara 
ficar assegurado a particular, em razão de despacho ou resolução administrativa, o exercício de uma atividade 
determinada.

Alternativa B apresenta erro. A carta comercial comunica ou solicita, mas a certidão certifica algo, ou seja, a 
finalidade desta não é a de solicitar algo.

Alternativa C apresenta erro. A declaração não apresenta a finalidade de cobrança e sim de assegurar ou confirmar 
algo a alguém por meio de um documento que garanta um direito.

Alternativa E apresenta erro. Um particular não pode emitir procuração pública, apenas um tabelião pode fazer 
isso e esta deve ser lavrada no livro de notas. Um particular pode emitir uma procuração particular para que se 
resolva um assunto mais corriqueiro.

GABARITO: D.

4. (AUTOR) A certidão é um documento que tem como finalidade fazer a correspondência 
interna em uma empresa ou órgão público.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Memorando é um documento oficial com redação objetiva, linguagem simples e de fácil 
leitura, cujo objetivo é servir de comunicação interna dentro de uma instituição pública 
ou privada.

Solução Completa

Há uma grande diferença entre uma certidão e um memorando, já que este comunica e aquela afirma algo.

Uma certidão tem a finalidade de afirmar a existência de ato ou assentamentos constantes de processo, livro ou 
documentos que se encontrem nas repartições públicas.

O memorando funciona como uma comunicação rápida em empresas ou órgãos oficiais, é utilizado para estabelecer 
a correspondência interna entre setores e departamentos.

GABARITO: ERRADO.
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5. (AUTOR) A respeito da procuração:

a) Tanto pública quanto privada devem ser lavradas pelo tabelião no cartório.

b) Apenas a pública deve ser lavrada pelo tabelião no cartório.

c) Todas as procurações têm natureza pública independente de quem as solicita.

d) Corresponde a um pedido que deve ter amparo legal.

e) Tem finalidade de atestar ou confirmar algo.

Solução Rápida

De forma geral, a procuração é a forma legal com que uma pessoa autoriza outra a tomar 
decisões em seu nome. Quando particular se faz necessário apenas o cartório, mas quando 
pública é exigido o registro de notas, pois deve ser lavrada por um tabelião.

Solução Completa

A alternativa A está errada. Apenas a procuração pública deve ser lavrada em cartório e registrada em livro de 
notas por tabelião.

A alternativa C está errada. Existem dois tipos de procuração: a pública e a particular.

A alternativa D e a alternativa E estão erradas. A procuração não tem como finalidade pedir, solicitar, atestar ou 
confirmar e sim autorizar alguém a agir em nome de outra pessoa.

GABARITO: B.

6. (AUTOR) “Tem caráter definitivo e, por essa razão, só pode ser revogado por motivo de 
interesse público, mediante completa indenização”.

O texto acima se refere a

a) uma certidão.

b) um alvará de licença.

c) um alvará de autorização.

d) um auto de infração.

e) um requerimento.

Solução Rápida

O alvará de licença é uma autorização ao particular, ou seja, confere licença ou autoriza-
ção com caráter definitivo e só pode ser revogado por interesse público e com completa 
indenização.

Solução Completa

A alternativa A está errada. A certidão afirma a existência de ato ou assentamentos constantes de processo, livro 
ou documentos que se encontrem nas repartições públicas.

A alternativa C está errada. O alvará de autorização é uma autorização ao particular, ou seja, confere licença ou 
autorização com caráter precário e pode ser revogado sem indenização.

A alternativa D está errada. Auto de infração é um documento lavrado ao ser constatada alguma infração à deter-
minada legislação.
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A alternativa E está errada. O requerimento serve para requerer ou pedir uma coisa específica à Administração 
ou aos organismos públicos.

GABARITO: B.

7. (AUTOR) O telegrama é a forma de comunicação oficial considerada tecnologicamente su-
perada e de elevado custo aos cofres públicos, utilizada em casos de urgência e exclusi-
vamente em situações em que não seja possível se recorrer a correspondências oficiais 
menos dispendiosas.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O telegrama é uma mensagem urgente e confidencial, transmitida eletronicamente, im-
pressa e autoenvelopada sem intermediação humana. Após o devido acondicionamento, 
o telegrama será entregue no endereço de destino.

Solução Completa

O preço do telegrama nacional varia de acordo com o ICMS cobrado na região do remetente. Por questões óbvias 
de custo, o e-mail oficial com a extensão “. gov.br”, o e-mail é muito mais usado, superando o telegrama em pra-
ticidade. O e-mail pode ser considerado uma comunicação oficial quando pensamos em gênero do texto e como 
meio de transmissão é muito mais barato

GABARITO: CERTO.

8. (AUTOR) Sobre as comunicações oficiais, julgue o item a seguir:

O ofício é um documento de correspondência no âmbito exclusivamente externo.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

A afirmativa apresenta erro, pois o ofício é uma correspondência de caráter oficial e 
público que pode ser direcionado de forma interna ou externa entre particulares e ins-
tituição pública.

Solução Completa

O ofício é a correspondência de caráter oficial, equivalente à carta comercial. É dirigido por um funcionário a 
outro, da mesma ou de outra categoria, bem como por uma repartição a uma pessoa ou instituição particular, ou, 
ainda, por instituição particular ou pessoa a uma repartição pública. Por tratar-se, sobretudo, de comunicação de 
caráter público, o ofício requer certo grau de formalidade. A redação, tal como no caso da carta comercial, tem 
de ser breve e concisa.

GABARITO: ERRADO.

9. (AUTOR) Sobre as comunicações oficiais, julgue o item a seguir:

Os fatos ocorridos em uma reunião devem ser registrados em ata, por meio de um relato claro, 
direto e preciso, a ser assinado por todos os presentes.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução Rápida

A afirmativa está correta, já que a ata é o documento próprio para registrar um resumo 
de tudo o que aconteceu ou foi decidido em uma reunião e deve ser assinada pelos 
participantes.

Solução Completa

Lavrar uma ata é produzir um documento que registre de forma clara todas as decisões tomadas pelos partici-
pantes convocados a uma reunião de uma forma que se assemelha a um resumo, deve obedecer a uma estrutura 
específica, pode ser de instituição pública ou privada e assinada por todos os participantes.

GABARITO: CERTO.

10. (AUTOR) Existem tipos diferentes de documentos oficiais segundo o Manual de Redação da 
Presidência da República, um deles é o auto de infração que apresenta como característica 
ser lavrado em cartório por tabelião.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, um auto de infração é 
o documento oficial que é lavrado por um agente público competente e não um tabelião.

Solução Completa

Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o auto de infração é lavrado de ofício conforme 
a natureza da norma infringida, os autos podem ser de diversos tipos: auto de infração de trânsito, tributário, 
ambiental, entre outros. Cabe a cada agente público respectivo a cada área de atuação lavrar o documento con-
forme o tipo de infração.

GABARITO: ERRADO.

11. (Marinha - 2019 - Comando do 2º Distrito Naval - Praça de 2ª Classe (EM)) Assinale a opção que NÃO 
apresenta ambiguidade.

a) O médico cuidou do paciente preocupado.

b) Eu me encontrei com o gerente do banco.

c) O policial algemou o ladrão em sua casa.

d) Minhas filhas adoram bolo e bala de chocolate.

e) O homem viu o incêndio do prédio.

Solução Rápida

Alternativa “b” é a única que não apresenta ambiguidade, uma vez que a ambiguidade 
ou anfibologia diz respeito à possibilidade de compreensão de mais de um sentido em 
uma frase e a oração em questão possibilita apenas uma compreensão.

Solução Completa

Na alternativa “a” não se pode dizer se quem estava preocupado era o médico ou o paciente.

Na alternativa “c” não se pode dizer se o policial algemou o ladrão em sua própria casa ou na casa do criminoso.

Na alternativa “d” não se sabe se o bolo também é de chocolate ou apenas a bala.
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Na alternativa “e” não se pode dizer se o homem viu o incêndio do prédio onde morava ou se ele se referia ao 
incêndio do prédio, ou seja, se o prédio estava pegando fogo.

GABARITO: B.

12. (Marinha - 2016 - Comando do 1º Distrito Naval - Oficial de 2ª Classe (Vistoriador e Inspetor) Em que opção 
a frase apresenta uma ambiguidade?

a) A língua oferece possibilidades: o sujeito elege uma e rejeita a outra.

b) Aquele curso de línguas via internet cobrou por um serviço que não prestou.

c) Não se opõem a um trabalho criativo a precisão e a organização.

d) Os jovens possuem poucas informações a respeito da carreira a seguir.

e) A língua refere-se tanto a coisas da realidade quanto a mundos imaginados ou 
possíveis.

Solução Rápida

Ambiguidade presente na alternativa “b” diz respeito a não se saber ao certo se o serviço 
não foi bom ou se o curso de línguas não apresentou o serviço que prometera.

Solução Completa

Na alternativa “a” a mensagem é clara e entende-se que a língua oferece possibilidades, o sujeito elege uma (pos-
sibilidade) ou rejeita outra (possibilidade).

Na alternativa “c” a mensagem é clara, a precisão e a organização funcionam como sujeito e não se opõem a um 
trabalho criativo.

Na alternativa “d” a mensagem é clara e direta, já que podemos entender que as informações são a respeito das 
carreiras que os jovens podem seguir.

Na alternativa “e” a mensagem é clara, já que o sujeito “língua” se refere tanto a coisas da realidade como se refere 
a mundos imaginados ou possíveis.

GABARITO: B.

13. (AUTOR) Em “Chegou a hora de a alegria aparecer.”, os termos destacados têm a função 
sintática de:

a) Objeto direto da 1ª oração.

b) Objeto direto preposicionado da 2ª oração.

c) Predicativo do sujeito da 1ª oração.

d) Aposto explicativo da 2ª oração.

e) Sujeito da 2ª oração.

Solução Rápida

Alternativa “e” apresenta a única resposta adequada, já que o termo destacado “a alegria” 
é sujeito do verbo aparecer.  Isso se confirma porque não há contração da preposição 
“de”  com artigo “a” seguindo o que rege a gramática normativa em relação ao sujeito.
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Solução Completa

A alternativa “a” está inadequada porque um sujeito oracional referente à primeira oração não exigiria a preposição 
“de”.

A alternativa “b” está inadequada. A segunda oração não apresenta objeto direto preposicionado.

A alternativa “c” está errada.  Um predicativo do sujeito oracional da primeira oração seria iniciado por um verbo 
de ligação, que é característico dessa função sintática.

Alternativa “d” está errada.  Um aposto explicativo deve ser, obrigatoriamente, separado por vírgula e explicar a 
oração anterior, no caso de oracional, ou algumas palavras antes.

GABARITO: E.

14. (Aeronáutica - 2015 - EEAR - Sargento - Controlador de Tráfego Aéreo)  De acordo com a frase “Está na 
hora das onças beberem água”, assinale a opção que apresenta abordagem gramatical 
em relação à sintaxe.

a) O sujeito nunca é regido por preposição. No caso em questão, houve contração da 
preposição com o sujeito por questões de eufonia.

b) O verbo “estar”, indicando tempo, é pessoal, conforme ocorrência na frase.

c) O trecho “das onças”, classificado como adjunto adnominal, não é, gramaticalmente, 
regido por preposição. Nesse caso, ocorreu a fusão de uma preposição com ele por 
questões de eufonia.

d) Para evitar a cacofonia, fundem-se preposições e conjunções, conforme visto na frase, 
embora a gramática normativa não aceite tais fusões.

e) Para evitar ambiguidade, já que a preposição dá ideia de posse.

Solução Rápida

A alternativa “a” é a única correta.  A frase apresenta inadequação, já que um sujeito 
nunca deve  ser regido por preposição. Logo o sujeito deveria ser “de as  onças”  e não 
“das onças”.

Solução Completa

A alternativa “b” está errada, já que o verbo estar é impessoal, no caso em questão, por ele não ter relação com 
nenhum sujeito.

A alternativa “c” está errada. “Das onças” funciona como sujeito e deveria ser escrito sem a contração de preposição.

Alternativa “d” está errada.  O que se contrai é preposição e artigo e não preposição com conjunção.

A alternativa “e” está errada.  Não há ambiguidade na frase, nem preposição com ideia de posse nesse caso.

GABARITO: A.

15. (AUTOR) De acordo com a frase “O presidente da República enviou Mensagem ao Congres-
so Nacional. Visando o melhor para o país”, assinale a opção que apresenta abordagem 
gramatical em relação à sintaxe.

a) O uso de ponto se justifica, pois há duas orações independentes.

b) Uma vírgula deveria ser usada em vez de um ponto, pois há uma dependência se-
mântica entre as orações.
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c) O período não apresenta inadequações quanto à sintaxe.

d) “o melhor para o país” funciona como sujeito da segunda oração.

e) Há uma ambiguidade presente no período.

Solução Rápida

Alternativa “b” é a única correta, pois nela deveria ser usada a vírgula e não o ponto, que 
caracteriza uma quebra de sentido, ou seja, uma frase fragmentada.

Solução Completa

A alternativa “a” está inadequada, pois as duas orações apresentam dependência de sentido e não podem ser 
fragmentadas com o ponto.

A alternativa “c” está errada, já que há um problema com a frase,  a fragmentação.

A alternativa “d” está errada, já que a expressão “o melhor para o país” funciona como objeto direto da segunda 
oração.

A alternativa “e” está errada.  Não há ambiguidades presentes no período.

GABARITO: B.

16. (AUTOR) Analise a afirmativa abaixo e marque a opção correta.

Os paralelismos, as paráfrases e as repetições são importantes recursos linguísticos e contri-
buem para garantir a coesão textual.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Paralelismo sintático garante o encadeamento de ideias de forma adequada, imprimindo 
clareza à mensagem, por isso é importante recurso linguístico  que contribui para garantir 
a coesão textual.

Solução Completa

Paralelismo sintático é uma sequência de estruturas sintáticas, como termos e orações, que são semelhantes 
ou possuem igual valor sintático. O uso de estruturas com essa simetria sintática confere clareza, objetividade e 
precisão ao discurso.

Observe o seguinte exemplo de paralelismo:

Eu gosto de doce de mamão, de coco e de banana.

A repetição da preposição “de” garante a compreensão do tipo de doce de que o locutor da mensagem gosta.

GABARITO: CERTO.

17. (AUTOR) Analise a afirmativa abaixo e marque a opção correta.

As conexões são responsáveis por garantir a sequencialização adequada das diferentes partes 
do texto, o que é observado pelo uso correto da concordância verbal e nominal.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução Rápida

As concordâncias verbal e nominal não apresentam relação com o paralelismo sintático-
-semântico, e sim a coesão textual.

Solução Completa

A concordância verbal diz respeito à forma adequada, de acordo com a norma-padrão, de flexionar o verbo com o sujeito.

A concordância nominal diz respeito à forma adequada,  de acordo com a norma padrão,  de flexionar substantivos,  
adjetivos,  artigos,  pronomes e advérbios entre si.

As conexões entre palavras garantem uma boa coesão textual e um  paralelismo sintático adequado.

GABARITO: ERRADO.

18. (AUTOR) Analise a afirmativa abaixo e marque a opção correta em relação à concordância 
nominal da oração:

Bastante Cabos da guarda permaneceram, o tempo inteiro, em seus postos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

A frase apresenta erro em relação à concordância nominal, pois  a palavra “bastante”  
não funciona, neste caso, como advérbio e deveria ser flexionada concordando com 
cabos da guarda.

Solução Completa

A palavra “bastante” pode funcionar como advérbio, nesse caso invariável, ou como pronome indefinido, assim 
podendo ficar no plural. Quando dá ideia de quantidade, pode ser substituída por “muitos”,  funcionando como 
pronome indefinido, e quando dá ideia de intensidade, funciona como advérbio.

GABARITO: ERRADO.

19. (AUTOR) Analise a afirmativa abaixo e marque a opção correta em relação à concordância 
verbal:
O importante é que, cada vez, mais outras áreas de atuação da sociedade vêm incorporando 
expressões como “ações afirmativas” e “busca de quadros que assegurem diversidade”.

A forma verbal “vêm” está no singular porque concorda com o termo “atuação” .

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

A afirmação está errada porque o verbo “vir” na terceira pessoa do singular  do presente 
do indicativo não deve apresentar acento.  Aqui há um problema com a concordância 
do verbo.

Solução Completa

O verbo “vir” conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo não deve apresentar acento circunflexo, 
já na terceira pessoa do plural, apresenta acento. No texto, o acento usado é inadequado quanto à concordância, 
pois o verbo “vir”, nesse caso, faz referência a “outras áreas de atuação da sociedade”, que está no singular.

“Ele vem.” – “Eles vêm.”

GABARITO: ERRADO.
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20. (AUTOR) Assinale a alternativa gramaticalmente correta em relação à regência verbal em-
pregada na oração que segue:

“Aspiro um cargo entre os honrosos militares de meu país”.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O adequado seria aspiro a um cargo entre os honrosos militares de meu país, já que o 
verbo aspirar está no sentido de desejar.

Solução Completa

O verbo aspirar pode assumir a ideia de desejar, tornando-se verbo transitivo indireto e nesse caso exige sempre 
uma preposição.

O mesmo verbo pode assumir a ideia de sorver, tornando-se verbo transitivo direto e nesse caso não exige preposição.

O sentido da frase acima se perde sem a preposição, pois da forma em que está, entendemos que alguém respira 
ou sorve um cargo entre os honrosos militares do país e isso não faz sentido.

GABARITO: ERRADO.

21. (TJ/SC – 2011 – TJ/SC – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Questão: “XS” é um dígrafo; a alternativa que contém 
uma palavra que NÃO deveria ser escrita com esse dígrafo é:

a) Exsicar.

b) Exsudar.

c) Exseler.

d) Exsuar.

e) Exsolver.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “exceler” deve ser grafada com “xc” e significa destacar-se.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Exsicar – Ressecar. A terra exsicava.

B: Exsudar – Suar. Todos exsudavam.

C: Exceler – Destacar-se.

D: Exsuar – Suar. Todos exsuavam.

E: Exsolver – Dissolver. Exsolveu, finalmente, a dívida.

GABARITO: C.

22. (CESPE – 2008 – SEDU/ES – PROFESSOR) Na palavra “prova”, há um dígrafo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO RÁPIDA

Na palavra “prova” há um encontro consonantal perfeito (pr).
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SOLUÇÃO COMPLETA

Dígrafo é um grupo de letras que produz apenas um som. Os principais dígrafos são:

Consonantais – lh, nh, ch, rr, ss, sc, xc, qu e gu.

Vocálicos – a, e, i, o, u seguidos de M ou N. Ou seja, ombro = õbro.

A palavra “prova” apresenta um encontro consonantal perfeito, pois as letras “p” e “r” ficam juntas na mesma sílaba: 
pro-va.

GABARITO: ERRADO.

23. (FCC – 2007 – TRF/3ª REGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considerada a norma culta da língua portuguesa, 
é correto afirmar que:

a) o substantivo correspondente ao adjetivo coerente está grafado adequadamente 
assim: “coerênsia”.

b) o vocábulo estigma está adequadamente separado em sílabas assim: “es- ti- gma”.

c) o encontro destacado em visceral está também presente no vocábulo adequadamente 
grafado assim: “doscente”.

d) o vocábulo sozinho está convenientemente grafado com a letra “-z-”, mas essa letra 
não ocorre na grafia adequada de “papeisinhos”.

e) um sinônimo de indignidade está adequadamente grafado assim: “pequenez”.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Uma das acepções da palavra “pequenez” pode ser vista como “indignidade”, algo que 
não é digno.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A: O substantivo “coerência” deve ser grafado com a letra “c”.

B: A separação silábica da palavra “estigma” segue a seguinte regra: es-tig-ma. A consoante tende a estar próxima 
a uma vogal na separação silábica.

C: A palavra “docente’’ não possui dígrafo. A palavra “discente’’ apresenta dígrafo, mas não podemos confundir.

D: O sufixo formador de diminutivo “zinho’’ é escrito com “z’’.

E: Gabarito.

GABARITO: E.

24. (FAURGS – 2012 – TJ/RS – TAQUÍGRAFO FORENSE) Assinale a alternativa em que as palavras apresentam, 
respectivamente, ditongo, hiato e dígrafo consonantal, de acordo com a pronúncia padrão do 
português brasileiro.

a) relação – avaliam – ocorrer.

b) especializados – níveis – linguística.

c) liturgias – níveis – consciência.

d) especializados – poesia – linguística.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

Ditongo – relação.

Hiato – A-va-li-am.

Dígrafo consonantal – Ocorrer.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão pede:

Um ditongo: duas vogais que permanecem juntas na separação silábica. Re-la-ção.

Hiato: vogais que se separam na divisão silábica. O último “a” de avaliam fica em uma sílaba separada da vogal 
anterior “i”.

Dígrafo consonantal: são encontros de consoantes que produzem apenas um som na língua portuguesa (rr, ss, lh, 
ch, nh, sc, xc, qu, gu). Cuidado para não confundir com dígrafo vocálico (vogais seguidas de M/N) – OMBRO = ÕBRO.

Nesse tipo de questão, a melhor forma de raciocinar é sempre fazendo a divisão silábica e observando o que está 
sendo pedido. Com o tempo, você vai treinando seu olhar, mas, antes disso acontecer, faça o passo a passo e tudo 
dará certo.

GABARITO: A.

25. (FAURGS – 2012 – TJ/RS – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa em que as palavras apresentam, 
respectivamente, ditongo, hiato e dígrafo consonantal, de acordo com a pronúncia padrão do 
português brasileiro.

a) fósseis – poluindo – muito.

b) país – poluídos – território.

c) maneira – poluídos – chegou.

d) importância – início – padrão.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Ditongo – ma-nei-ra.

Hiato – po-lu-í-dos.

Dígrafo consonantal – che-gou.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão pede:

Um ditongo: duas vogais que permanecem juntas na separação silábica. Re-la-ção.

Hiato: vogais que se separam na divisão silábica. Isso ocorre na palavra “país”, por exemplo → “pa-ís” .

Dígrafo consonantal: são encontros de consoantes que produzem apenas um som na língua portuguesa (rr, ss, lh, 
ch, nh, sc, xc, qu, gu). Cuidado para não confundir com dígrafo vocálico (vogais seguidas de M/N) – OMBRO = ÕBRO.

Nesse tipo de questão, a melhor forma de raciocinar é sempre fazendo a divisão silábica e observando o que está 
sendo pedido. Com o tempo, você vai treinando seu olhar, mas, antes disso acontecer, faça o passo a passo e tudo 
dará certo.

GABARITO: C.
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26. (TJ/SC – 2011 – TJ/SC – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa que contém o número correto de 
ocorrências de encontros consonantais perfeitos no período a seguir: “Como várias pessoas 
encomendaram retratos, ele se envolveu com os moradores da área.”

a) Um.

b) Dois.

c) Três.

d) Quatro.

e) Cinco.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Encontro consonantal perfeito: duas consoantes na mesma sílaba. Importante lembrar 
que precisamos excluir a lista dos dígrafos. A palavra “retratos” apresenta esse fenômeno, 
pois a divisão silábica apresenta “tr” na mesma sílaba → re-tra-tos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Nessas questões é importante não confundir encontro consonantal perfeito com dígrafo consonantal. Este é obser-
vado segundo aqueles encontros famosos (rr, ss, sc, xc, nh, lh, qu, gu). Nesse sentido, é importante observarmos 
cada palavra para identificarmos quando haverá duas consoantes na mesma sílaba.

GABARITO: A.

27. (UFCG – 2008 – TJ/PB – AUXILIAR JUDICIÁRIO) Considerando os encontros consonantais e vocálicos, 
dígrafos e divisão silábica, marque a[s] afirmativa[s] correta(s).

I. Os termos do texto I “repugnância” (3º§) e “estigma” (4º§) apresentam encontro conso-
nantal, cuja separação silábica é “re-pug-nân-cia” e “es-tig-ma”.

II. A palavra “sessão” do texto II (1º§) apresenta um dígrafo e pode ser escrita “sesção”, 
mantendo-se o mesmo sentido no texto.

III. A palavra “cláusula” (4º §) do texto II apresenta um ditongo decrescente e “ministério” 
do texto II (1º§) apresenta um ditongo crescente. Está(ão) correta(s):

a) I e II.

b) I e III.

c) III.

d) II e III.

e) II.

SOLUÇÃO RÁPIDA

As palavras “repugnância” e “estigma” apresentam “gn” e “gm’’ como encontros conso-
nantais, respectivamente. Além disso, a separação silábica está perfeitamente realizada 
na afirmativa I.

Existem, na língua portuguesa, as palavras “sessão”, “seção” e “cessão”. O vocábulo “ses-
ção” não tem grafia reconhecida.
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Cláu-su-la.

Mi-nis-té-rio.

SOLUÇÃO COMPLETA

É importante observarmos que um encontro consonantal só será perfeito se as consoantes estiverem na mesma 
sílaba, entretanto, se observarmos que uma palavra possui duas consoantes juntas em sua escrita, mas que não 
ficam juntas na separação silábica, teremos apenas encontro consonantal. Quanto à separação silábica, é sempre 
importante analisar que uma consoante busca – na maioria dos casos – uma vogal na divisão silábica. A palavra 
“sesção” não encontra respaldo na língua portuguesa para ser escrita dessa forma.

Ditongo: duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Um ditongo é formado a partir da junção de uma vogal 
com uma semivogal, ou seja, a vogal é mais forte foneticamente e a semivogal é mais fraca.

Para ser um ditongo crescente, precisamos observar a seguinte formação → SEMIVOGAL + VOGAL.

Para ser um ditongo decrescente precisamos observar a seguinte formação → VOGAL + SEMIVOGAL.

Em regra, podemos dividir as vogais em: A, E, O.

Em regra, podemos dividir as semivogais em: I e U.

GABARITO: B.

28. (FUMARC – 2013 – TJM/MG – OFICIAL JUDICIÁRIO) Há dígrafo, exceto em:

a) erro.

b) fosse.

c) tenha.

d) sobra.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “sobra’’ possui encontro consonantal perfeito, pois as consoantes “br’’ ficam 
juntas na mesma sílaba.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Erro – dígrafo “rr”.

B: Fosse – dígrafo “ss”.

C: Tenha – dígrafo “nh’’.

D: Sobra – encontro consonantal “br’’ → so-bra.

GABARITO: D.

29. (CIEE – 2019 – TJ/DFT – ESTÁGIO/ENSINO MÉDIO) O termo “esse”, destacado em “Mais sábio que esse 
homem eu sou.” [2º§] denota um dígrafo. Assinale a alternativa que apresenta palavras que 
contêm dígrafo.

a) oráculo – audaz.

b) época – Sócrates.

c) alguém – questionando.

d) psicanalistas – intelectuais.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 17

SOLUÇÃO RÁPIDA

Os encontros GU e QU são dígrafos quando a vogal U não for pronunciada. Se observarmos 
os dois sons (G + U) e (Q + U), podemos estar diante de ditongos. Entre as alternativas, 
as palavras “alguém” e “ questionando” apresentam dígrafos.

Alguém = GU.

Questionando = QU e AN (dígrafo vocálico).

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão não especifica dígrafo consonantal ou dígrafo vocálico, logo, precisamos analisar as duas possibilidades.

A: Oráculo – sem dígrafo / audaz – apenas ditongo (au).

B: Época – sem dígrafo / Sócrates – apenas encontro consonantal (cr)

C: Alguém – dígrafo (gu) / questionando – dígrafo vocálico (qu) e (an).

D: Psicanalistas – encontro consonantal (ps) / intelectuais – dígrafo vocálico (in).

GABARITO: C.

30. (CIEE – 2019 – TJ/DFT – ESTÁGIO/ENSINO MÉDIO) O dígrafo consiste no encontro de duas letras que, 
juntas, emitem um único som, correspondente a um determinado fonema.

São considerados dígrafos consonantais, exceto:

a) sabichona – isso.

b) melhor – dinheiro.

c) chegou – seguida.

d) ambulante – homem.

SOLUÇÃO RÁPIDA

As vogais A, E, I, O e U, quando acompanhadas de M ou N no início das palavras, formam 
dígrafos vocálicos. Essas mesmas vogais, quando acompanhadas de M ou N ao final das 
palavras, formam ditongos (ho – mei(m)). Logo, a letra D não possui dígrafos consonantais, 
pois ela apresenta dígrafo vocálico e ditongo nasal.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Sabichona / isso – dígrafo consonantal (ch/ss)

B: Melhor / dinheiro – dígrafo consonantal (lh/nh)

C: Chegou / seguida – dígrafo consonantal (ch/gu)

D: Ambulante – dígrafo vocálico / homem – ditongo nasal.

GABARITO: D.

31. (CIEE – 2017 – TJ/DFT – ESTÁGIO/ENSINO MÉDIO) A palavra que indica encontro consonantal é:

a) Psicólogo.
b) Casarão.
c) Academia.

d) Telefone.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

A única palavra que apresenta duas consoantes em sua escrita é a palavra “psicólogo’’, 
na letra A. Cuidado para não confundir encontro consonantal com dígrafo consonantal.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão não abordava o fato de ser encontro consonantal perfeito ou não. A partir disso, podemos analisar que 
precisamos encontrar a palavra que possua duas consoantes juntas. Se a questão abordasse encontro consonantal 
perfeito, teríamos de fazer a separação silábica para encontrarmos as consoantes juntas na mesma sílaba.

GABARITO: A.

32. (CIEE – 2016 – TJ/DFT – ESTÁGIO/ENSINO MÉDIO) Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado não 
apresente um dígrafo.

a) Todo final de semana vou à piscina do clube.

b) Como a água do mar está gelada!

c) Meu cão ganhou uma competição de raças.

d) O galho de uma árvore caiu sobre a casa de Laura.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Quando podemos observar a pronúncia do U, nos encontros GU e QU, não há que se 
falar em dígrafo, pois temos a pronúncia das duas letras. Logo, temos um ditongo (á-gua).

SOLUÇÃO COMPLETA

Dígrafo é o encontro de duas letras que produzem apenas um som. A partir disso, podemos observar que a palavra 
“água” apresenta a pronúncia das letras G e U, de modo que esta forma um ditongo com a vogal A ao final da palavra.

A: Piscina – dígrafo SC.

B: Água – ditongo UA.

C: Ganhou – dígrafo NH.

D: Galho – dígrafo LH.

GABARITO: B.

33. (INSTITUTO AOCP – 2016 – EBSERH – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) Assinale a alternativa 
correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

a) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.

b) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.

c) Há dígrafo na palavra “negro”.

d) Há dígrafo na palavra “empreender”.

e) Há dígrafo na palavra “igualdade”.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “empreender” apresenta dígrafo vocálico no encontro (em/en).

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Na palavra “pesquisa” temos um dígrafo (qu).

B: Em “crescente” temos um encontro consonantal (cr), um dígrafo consonantal (sc) e um dígrafo vocálico (en).

C:

D: Em “empreender” temos dígrafo vocálico no encontro (em/en).

E: Em “igualdade” temos um ditongo (ua), pois a vogal U é pronunciada.

GABARITO: D.

34. (INSTITUTO AOCP – 2015 – EBSERH – ADVOGADO) Assinale a alternativa que apresenta, na sequência, 
palavras que tenham um tritongo, um encontro consonantal e um dígrafo.

a) queijo – porta – chave.

b) marinheiro – porta – iguais.

c) iguais – tampa – marinheiro.

d) quais – atleta – tampa.

e) queijo – tampa – chave.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Tritongo – quais

Encontro consonantal – atleta

Dígrafo – tampa = tãpa (dígrafo vocálico)

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Queijo – dígrafo (qu) / porta – encontro consonantal (rt) / chave – dígrafo (ch).

B: Marinheiro – dígrafo (nh) e ditongo (ei) / porta – encontro consonantal (rt) / iguais – tritongo (uai).

C: Iguais – tritongo (uai) / tampa – dígrafo vocálico (am) / marinheiro – dígrafo consonantal (nh) e ditongo (ei).

D: Quais – tritongo (uai) / atleta – encontro consonantal (tl) / tampa – dígrafo vocálico (am)

E: Queijo – dígrafo consonantal (qu) e ditongo (ei) / tampa – dígrafo vocálico (am) / chave – dígrafo consonantal (ch).

GABARITO: D.

35. (ADM&TEC – 2016 – PREFEITURA DE BUÍQUE/PE – AGENTE ADMINISTRATIVO) Com base no texto ‘Segundo 
previsões, efeitos do fenômeno climático - o mais intenso em quase 20 anos - deverão aumentar 
a fome no mundo e já são sentidos no Brasil’, marque a opção incorreta:

a) No vocábulo “Niño”, o til sobe a letra “n” é usado em palavras comuns da língua 
portuguesa para marcar o dígrafo “lh”.

b) No trecho: “Na Índia, as monções…”, a vírgula isola um locativo.

c) No trecho: “Na Índia, as monções…”, a vírgula isola uma expressão definidora de lugar.

https://www.alfaconcursos.com.br


20

d) No vocábulo “registrados”, existem encontros consonantais.

e) Os termos “satélite” e “dúvida” são proparoxítonos.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A questão pede a alternativa incorreta, logo, podemos observar que o til sobre a letra “n’’ 
não é algo comum da língua portuguesa. Além disso, essa escrita indica o dígrafo “nh’’.

SOLUÇÃO COMPLETA

A letra B está correta, pois locativo é um termo que designa um lugar, de modo que “na Índia” indica exatamente 
um lugar.

A letra C apresenta a mesma característica da letra B, trazendo uma expressão que apresenta um lugar.

A letra D está correta, pois a palavra “registrados” apresenta encontros consonantais em “st’’ e “tr’’.

A letra E está correta, pois as palavras “satélite’’ e “dúvida’’ apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba → 
as-té-li-te / dú-vi-da.

GABARITO: A.

36. (IDECAN – 2013 – COREN/MA – AGENTE ADMINISTRATIVO) Assinale a alternativa na qual nenhuma das 
palavras contém dígrafo.

a) exceto – prova – colhida.

b) gasto – peregrinar – ilustra.

c) detalhes – quando – morte.

d) pesquisa – impossível – abrir.

e) narrativa – fotografias – história.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Gasto – encontro consonantal (st)

Peregrinar – encontro consonantal (gr)

Ilustra – encontro consonantal (tr)

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Exceto – dígrafo (xc) / prova – encontro consonantal (pr) / colhida – dígrafo (lh).

B: Gasto – encontro consonantal (st) / peregrinar – encontro consonantal (gr) – ilustra – encontro consonantal (tr).

C: Detalhes – dígrafo (lh) / quando – dígrafo vocálico (an) / morte – encontro consonantal (rt).

D: Pesquisa – dígrafo (qu) / impossível – dígrafo consonantal (ss) / abrir – encontro consonantal (br).

E: Narrativa – dígrafo consonantal (rr) / fotografias – encontro consonantal (gr) / história – encontro consonantal 
(st) e ditongo (ia).

GABARITO: B.

37. (INSTITUTO AOCP – 2017 – EBSERH – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) A respeito das palavras 
destacadas nos excertos “Um ano atrás, decidi seguir os conselhos de meu filho e abri uma 
conta no Facebook.” e “Claro, que não é um caso de ignorância completa […]”, é correto afir-
mar que
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a) há encontro consonantal em filho e conta, dígrafo em claro e seguir e ditongo cres-
cente em meu.

b) há dígrafo em filho, claro e seguir, ditongo crescente em meu e encontro consonantal 
em conta.

c) há dígrafo em seguir, filho e conta, ditongo decrescente em meu e encontro conso-
nantal em claro.

d) há dígrafo em filho e claro, ditongo em seguir e meu e encontro consonantal em conta.

e) há hiato em meu e seguir, dígrafo em filho e encontro consonantal em conta e claro.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Seguir – dígrafo consonantal (gu)

Meu – ditongo decrescente (eu)

Filho – dígrafo consonantal (lh)

Conta – dígrafo vocálico (on)

Claro – encontro consonantal (cl)

SOLUÇÃO COMPLETA

Dígrafo é o encontro de duas letras que produzem apenas um som. Os dígrafos podem ser: consonantais e vocálicos.

Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba.

Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes. Se estiverem na mesma sílaba, será encontro consonantal 
perfeito.

Hiato é a separação das vogais na divisão silábica.

GABARITO: C.

38. (FAU – 2017 – CÂMARA DE CLEVELÂNDIA/PR – PROCURADOR JURÍDICO) Marque a alternativa em que 
todos os encontros sublinhados se classificam como encontros consonantais.

a) Barulho, outubro, amanhecer.

b) Terço, pessoas, sintomas.

c) Infecções, Nogueira, metrópole.

d) Brasileira, barco, febre.

e) Tropical, florestas, nesses.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Brasileira – encontro consonantal (br) / barco – encontro consonantal (rc) / febre – en-
contro consonantal (br).

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão não abordava a diferença entre encontro consonantal e encontro consonantal perfeito. A partir disso, 
precisamos apenas observar as palavras que trazem duas consoantes juntas.

A: Barulho – dígrafo (lh) / outubro – encontro consonantal (br) / amanhecer – dígrafo (nh).
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B: Terço – encontro consonantal (rç) / pessoas – dígrafo (ss) / sintomas – encontro consonantal (nt).

C: Infecções – encontro consonantal (cç) / nogueira – ditongo (ei) / metrópole – encontro consonantal (tr).

D: Brasileira – encontro consonantal (br) / barco – encontro consonantal (rc) / febre – encontro consonantal (br).

E: Tropical – encontro consonantal (tr) / floresta – encontro consonantal (fl) / nesses – dígrafo (ss).

GABARITO: D.

39. (FACET CONCURSOS – 2018 – PREFEITURA DE ESPERANÇA/PB – AGENTE ADMINISTRATIVO) “O velho reclamava em 
voz alta – cabra desgraçado, além de fazer o malfeito, recebe o favor e nem sequer abana o rabo.”

De acordo com as normas vigentes no sistema ortográfico da língua portuguesa, as palavras 
grifadas, respectivamente, apresentam:

a) dígrafo – encontro consonantal – dígrafo.

b) dígrafo – encontro consonantal – encontro consonantal.

c) encontro consonantal – dígrafo – encontro vocálico.

d) encontro consonantal – encontro consonantal – encontro vocálico.

e) dígrafo – dígrafo – hiato.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Velho – dígrafo consonantal (lh).

Cabra – encontro consonantal (br).

Sequer – dígrafo consonantal (qu).

SOLUÇÃO COMPLETA

A palavra “velho” apresenta dígrafo consonantal, isto é, duas letras que produzem apenas um som. A palavra 
“cabra” apresenta encontro consonantal perfeito, pois as consoantes “b” e “r” estão juntas na mesma sílaba. A 
palavra “sequer” apresenta dígrafo consonantal, pois as letras “qu” formam dígrafo quando produzem apenas um 
som → sequer = seker.

GABARITO: A.

40. (IDECAN – 2013 – COREN/MA – AGENTE ADMINISTRATIVO) Assinale a alternativa na qual nenhuma das 
palavras contém dígrafo.

a) Exceto – prova – colhida.

b) Gasto – peregrinar – ilustra.

c) Detalhes – quando – morte.

d) Pesquisa – impossível – abrir.

e) Narrativa – fotografias – história.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Gasto – encontro consonantal (st).

Peregrinar – encontro consonantal (gr).

Ilustra – encontro consonantal (tr).
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SOLUÇÃO COMPLETA

A: Exceto – dígrafo (xc) / prova – encontro consonantal (pr) / colhida – dígrafo (lh).

B: Gasto – encontro consonantal (st) / Peregrinar – encontro consonantal (gr) / Ilustra – encontro consonantal (tr).

C: Detalhes – dígrafo (lh) / quando – ditongo (ua) e dígrafo vocálico (an) / morte – encontro consonantal (rt).

D: Pesquisa – dígrafo (qu) / impossível – dígrafo (ss) / abrir – encontro consonantal (br).

E: Narrativa – dígrafo (rr) / fotografias – encontro consonantal (gr) / história – encontro consonantal (st).

GABARITO: B.

41. (FUMARC – 2013 – TJM/MG – TÉCNICO JUDICIÁRIO) A divisão silábica (indicada por pontos) e a grafia de 
todas as palavras estão CORRETAS em:

a) psi.co.lo.gia – bi.ó.psi.a – e.clip.se – pneu.mo.nia.

b) su.pe.ra.que.cer – pôr (verbo) – su.bi.tens – cãi.bras.

c) con.tra-che.que – hi.fens – co-au.to.ri.a – in.ter-re.gio.nais.

d) ex.tra-ter.res.tre – in.ter.se.ção – gra.tu.i.to – só.cio-lin.guis-tas.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Precisamos ter atenção para não deixarmos consoantes soltas em sílabas ou dígrafos que 
precisam ser separados na mesma sílaba.

Solução completa:

A: psi – co – lo – gi – a / bi – óp – si –a / e – clip –se / pneu – mo – ni –a

B: correta.

C: con – tra – che – que / hi –fens / co – au – to – ri –a / in – ter – re –gi – o – nais

D: ex – tra – ter – res – ter / in – ter – se – ção / gra – tui – to / só – ci - o – lin – guis – tas.

42. (CESPE – 2011 – TER/ES – TÉCNICO – OPERAÇÃO DE COMPUTADORES) Em “contribuíram”, o emprego do 
acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida:

O acento é justificado pela regra do hiato.

Solução rápida:

As vogais I e U será acentuadas quando forem tônicas e fizerem hiato com a vogal da sílaba anterior. Con – tri 
– bu – í – ram: quando o I ou o U estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, eles serão acentuados. Logo, a 
justificativa da acentuação é a presença do hiato.
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43. (EJEF – 2009 – TJ/MG – TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS) Na sequência de palavras: açoitar, ambrosia, 
triunfo, fortuito, autora, têm-se:

a) 5 ditongos.

b) 3 ditongos e 2 hiatos.

c) 1 ditongo e 4 hiatos.

d) 2 ditongos e 3 hiatos.

GABARITO: B.

Solução rápida:

a – çoi – tar . ditongo (oi)

am – bro – si – a . hiato

tri – un – fo . hiato

for – tui – to . ditongo (ui)

au – to –ra . ditongo (au)

Solução completa:

A separação silábica é fundamental para acertarmos essas questões.

Ditongo – duas vogais que ficam juntas, na mesma sílaba, após a divisão silábica.

Hiato – duas vogais que ficam separadas após a divisão silábica.

44. (FUMARC – 2013 – TJM/MG – OFICIAL JUDICIÁRIO) Há hiato em:

a) inteira.

b) saúde.

c) muito.

d) seu.

GABARITO: B.

Solução rápida:

in – tei – ra . ditongo (ei)

sa – ú – de . hiato

mui – to .> ditongo

seu . ditongo

Solução completa:

Ocorre hiato quando, na divisão silábica, observarmos que as vogais ficam em sílabas diferentes. Isso ocorre em 
saúde, pois a vogal U fica em uma sílaba diferente da vogal A.
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45. (CONSULPAM – 2015 – PREFEITURA DE MARTINÓPOLE/CE – AGENTE ADMINISTRATIVO) Assinale a alternativa 
em que todas as palavras estão separadas corretamente:

a) a-ve-ri-guei, Pi-au-í, mag-ní-fi-co.

b) sa-iu, p-neu, jó-ia.

c) tun-gstê-nio, re-lap-so, pers-cru-tar.

d) at-mos-fe-ra, e-gi-pcio, pers-pi-caz.

GABARITO: A.

Solução rápida:

a – ve – ri – guei / pi – au – í / mag – ní – fi – co.

Solução completa:

sa – iu / pneu / joi – a.

tungs – tê – nio / re – lap – so / pers – cru – tar

at – mos – fe – ra / e – gip – cio / pers – pi –caz.

É importante, nessas questões, não deixar consoantes soltas, ou seja, as consoantes precisam estar ligadas a 
vogais para produção sonora.

46. (FUNDEP – 2012 – PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – AGENTE DE OPERAÇÃO E CONTROLE) TODOS CONTRA 
A CRUELDADE

Sílvia Corrêa

Foi notícia em toda parte: pessoa de cinquenta e poucos anos, em férias no litoral paulista, 
arremessou pela janela do 10º andar seus dois cães de estimação. Eles tinham seis e 16 anos, 
respectivamente. Morreram na hora. É um círculo vicioso da modernidade. Inimigos conhecidos 
– como estresse demais, sono de menos, muita droga, muito álcool, muita cafeína – alimentam 
a onda dos distúrbios psiquiátricos, ao mesmo tempo em que o isolamento urbano estreita 
os laços entre homens e animais. Resultado: trazidos para dentro de casa e criados como 
filhos, cães e gatos se transformam nos principais destinatários de nossas emoções. Do amor 
incondicional às explosões de raiva. Da solidariedade às inconfessáveis neuroses. No próximo 
domingo, dezenas de cidades serão palco da manifestação ―Crueldade Nunca Mais‖. Uma 
das principais bandeiras é exatamente a mudança na legislação, para que haja mais rigor na 
punição de crimes de maus-tratos. O símbolo do movimento é Titã, o cãozinho enterrado vivo 
pelo dono no interior de São Paulo e que foi adotado pela veterinária que o tratou. (Folha São 
Paulo, segunda-feira 16 de Janeiro de 2012)
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“Do amor incondicional às explosões de raiva.» (linha 10) O acento colocado sobre a palavra 
sublinhada indica, especialmente, a existência de:

a) um ditongo aberto.

b) uma crase.

c) uma nasalização.

d) uma sílaba tônica.

GABARITO: B.

Solução rápida:

A indicação da crase é evidenciada pelo acento grave (à), que indica a fusão entre uma 
preposição e um artigo, por exemplo.

Solução completa:

Um ditongo aberto – para ser ditongo, temos de ter a presença de duas vogais (vogal + semivogal).

Uma nasalização – a nasalização, na língua portuguesa, é evidenciada pelo til (ã) ou pela colocação das consoantes 
M ou N.

O acento grave indica a crase. Esse acento quer mostrar para o leitor que há uma fusão entre uma letra A e outra 
letra A.

47. (CETREDE – 2019 – PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE – AGENTE ADMINISTRATIVO) Assinale 
a alternativa INCORRETA quanto à analise fonética do vocábulo “queixadinha.”

a) 4 vogais e 1 semivogal.

b) 3 dígrafos e 1 tritongo.

c) 2 dígrafos e 1 ditongo.

d) 9 fonemas e 11 letras.

e) 1 ditongo oral decrescente.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Queixadinha = 11 letras / 9 fonemas (qu/e/i/x/a/d/i/nh/a) . 2 dígrafos.

Já que temos o QU como dígrafo, não podemos analisar esse U como semivogal formadora 
do tritongo, logo, a alternativa B está errada.
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Solução completa:

a) 4 vogais e 1 semivogal.

Correto. 4 vogais (dois i e dois a) e 1 semivogal (e);

b) 3 dígrafos e 1 tritongo.

Incorreto. 2 dígrafos (qu e nh) e 1 ditongo (-ei);

c) 2 dígrafos e 1 ditongo.

Correto. 2 dígrafos (qu e nh) e 1 ditongo (-ei);

d) 9 fonemas e 11 letras

Correto. 9 fonemas (qu/e/i/x/a/d/i/nh/a) e 11 letras (q/u/e/i/x/a/d/i/n/h/a);

e) 1 ditongo oral decrescente.

Correto. 1 ditongo oral decrescente (-ei).

48. (FUMARC – 2018 – PREFEITURA DE CARNEIRINHO/MG – AGENTE ADMINISTRATIVO) Há hiato em:

a) unha.

b) tesouro.

c) saída

d) caixa.

GABARITO: C.

Solução rápida:

C) sa – í – da.

Solução completa:

Hiato é a separação de vogais na divisão silábica.

Unha: u –nha . dígrafo consonantal (nh)

Tesouro: te – sou - ro . ditongo (ou)

Caixa: cai – xa . ditongo (ai)

49. (IDIB – 2020 – CÂMARA DE MAMANGUAPE/PB – AGENTE ADMINISTRATIVO) 

“O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, devido às melhorias nas 
condições de vida...”.

Nas palavras “brasileira” e “melhorias”, identificam-se encontros vocálicos denominados, 
respectivamente, como:

a) ditongo crescente e hiato.

b) ditongo decrescente e hiato.

c) hiato e ditongo decrescente.

d) ditongo decrescente e ditongo crescente.
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GABARITO: B.

Solução rápida:

bra – si – lei – ra . ditongo decrescente (ei) e = vogal / i = semivogal

me – lho – ri – as . hiato

Solução completa:

Na palavra brasileira identificamos duas vogais juntas na mesma sílaba (ditongo). Esse ditongo é formado por uma 
vogal + semivogal, ou seja, vai da letra mais forte para a mais fraca, logo, temos um ditongo decrescente.

Na palavra melhoria identificamos que as vogais ficam em sílabas separadas (hiato).

50. (IDIB – 2020 – CÂMARA DE MAMANGUAPE/PB – AGENTE ADMINISTRATIVO) Assinale a alternativa em 
que as palavras “acessibilidade – aposentadorias – previdenciário” estão separadas sila-
bicamente da forma correta.

a) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-ri-as/ pre-vi-den-ci-á-rio.

b) a-ce-ssi-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-ri-as/ pre-vi-den-ci-á-ri-o.

c) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-rias/ pre-vi-den-ci-á-rio.

d) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-rias/ pre-vi-den-ciá-ri-o.

GABARITO: A.

Solução rápida:

a – ces – si – bi – li – da – de.

a – po – sen – ta – do – ri –as.

pre – vi – den – ci – á – rio.

Solução completa:

É importante observarmos que os dígrafos consonantais ss e rr precisam – obrigatoriamente – aparecer em sílabas 
diferentes.

B: a – ces – si – bi – li – da –de / a – po – sen – ta – do – ri –as / pre – vi – den – ci – á – rio . Em geral, o ditongo deve 
ser mantido das palavras paroxítonas.

C: a – ces – si – bi – li – da – de / a – po – sen – ta – do – ri – as / pre – vi – den – ci – á – rio . Haverá hiato se o I do 
encontro vocálico for tônico.

D: a – ces – si – bi – li – da – de / a – po – sen – ta – do – ri –as / pre – vi –den – ci – á – rio.

51. (QUADRIX – 2013 – DATAPREV) Sobre a palavra “usuários”, em destaque no texto, é correto 
afirmar que:

a) não possui ditongos, nem poderia possuir, já que, nesse caso, não poderia receber 
qualquer tipo de acentuação gráfica.

b) possui três hiatos, todos formados pelas mesmas vogais, separando-se de maneira 
idêntica.

c) possui um hiato entre a segunda vogal “u”, na segunda sílaba, e a vogal “a”, na ter-
ceira sílaba.
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d) no contexto em que aparece, funciona como adjetivo, embora seja, na maior parte 
dos casos, um nome.

e) no contexto em que aparece, exerce função sintática de sujeito composto.

GABARITO: C.

Solução rápida:

u – su – á – rios . hiato entre a vogal A e a vogal U.

Solução completa:

A palavra usuários apresenta um hiato e um ditongo ao final (io).

Hiato – duas vogais que ficam em sílabas diferentes na divisão silábica.

Ditongo – duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba na divisão silábica.

52. (CONTEMAX – 2019 – PREFEITURA DE LUCENA/PB – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Há erro de separação 
silábica em:

a) que-ri-am.

b) nau-frá-gios.

c) di-a-bó-li-ca.

d) im-por-tân-cia.

e) em-pre-sá-ri-as.

GABARITO: E.

Solução rápida:

em – pre – sá – rias.

Solução completa:

Não devemos separar o ditongo ao final das paroxítonas. Em regra a separação não deve ocorrer. Ex.: far – má – cia / 
his – tó – ria. Existe, entretanto, uma possibilidade de separação para as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 
Nesses casos, elas poderão se apresentar como proparoxítonas, mas isso só deve ocorrer caso a questão indique.

Far – má – cia . paroxítona terminada em ditongo.

Far – má – ci – a . proparoxítona eventual. Isso ocorreu, pois a palavra farmácia é uma paroxítona terminada em 
ditongo crescente, mas você pode observar que a questão apresentou como erro. Há questões que sinalizam uma 
dupla possibilidade de separação silábica e até mesmo de acentuação, mas só vamos fazer essa identificação se 
a questão solicitar.

53. (CONPASS – 2016 – PREFEITURA DE CARPINA/PE – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Identifique a alternativa 
em que ocorre um ditongo decrescente em todas as palavras:

a) mão – gratuito – glória.

b) fauna – visualizar – árduo.

c) boi – canteiros – mau.

d) leite – ateu – sério.

e) noite – saguão – saída.
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GABARITO: C.
Solução rápida: O ditongo decrescente é aquele que é formado a partir de uma vogal + 
semivogal.

boi / can – tei – ros / mau.

Solução completa:

Um encontro vocálico é classificado como ditongo decrescente quando temos, na mesma sílaba, uma vogal seguida 
de uma semivogal.

Vogal . a, e, o.

Semivogal . i, u.

Bo(vogal) i(semivogal) / can – te(vogal) i(semivogal) – ros / ma(vogal) u(semivogal)

54. (CONSULPAM – 2014 – PREFEITURA DE APUIARÉS/CE – AGENTE ADMINISTRATIVO) O substantivo soa-
lheira apresenta:

a) Um hiato e um ditongo oral decrescente.

b) Dois ditongos, um oral crescente e um oral decrescente.

c) Dois hiatos.

d) Um hiato e um ditongo oral crescente.

GABARITO: A.

Solução rápida:

so – a – lhei – ra . hiato entre as vogais A e O, dígrafo (lh) e ditongo decrescente (ei).

Solução completa:

Um hiato – separação das vogais em sílabas diferentes.

Ditongo oral decrescente – é formado por uma vogal + uma semivogal, de modo que o som saia pela boca e não 
pelo nariz.

A palavra ainda apresenta um dígrafo consonantal, mas isso não é cobrado na alternativa.

55. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – CPRM – PESQUISADOR EM GEOCIÊNCIA) A ocorrência de hiato justifica o 
emprego do acento agudo nas vogais i e u nas palavras “construída” e “conteúdos”.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Solução rápida:

As vogais I e U serão acentuadas quando forem tônicas e formarem hiato com a vogal 
anterior.

Solução completa:

Ocorre hiato, na língua portuguesa, quando há separação de vogais por conta da divisão silábica. Quando isso 
ocorre, as vogais I e U podem apresentar a necessidade de serem acentuadas, quando estiverem sozinhas na 
sílaba ou seguidas de S.

cons – tru – í – das . a vogal I formou hiato com a vogal U anterior e está sozinha na sílaba.

com – te – ú – dos . a vogal U formou hiato com a vogal anterior e está sozinha na sílaba.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 31

56. (IDECAN – 2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES – AGENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO) Assinale 
a alternativa em que o encontro vocálico está analisado corretamente:

a) Poeta – hiato.

b) Cheio – tritongo.

c) Bebedouro – ditongo oral crescente.

d) Espécie – ditongo nasal decrescente.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Po – e – ta . hiato. Houve separação entre as vogais na divisão silábica.

Solução completa:

Chei – o . ditongo (ei) e hiato.

Be – be – dou – ro . Ditongo oral decrescente (vogal + semivogal)

Es – pé – cie . Ditongo oral crescente (semivogal + vogal)

57. (QUADRIX – 2012 – CRBIO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Marque a alternativa na qual algumas 
palavras do poema têm as sílabas separadas corretamente.

a) so-fren-do/ so-fri-me-nto/ de-se-jo

b) im-pa-ciên-cia/ cres-ce/ se-gun-da

c) tor-men-to/ a-qu-e-le/ po-der.

d) mor-ro/ a-co-bar-dan-do/ me-lhor.

e) nés-cio/ mo-rrer/ es-pe-ran-ça.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A alternativa D está correta.

Morro: mor – ro.

Acobardando: a – co – bar – dan – do.

Melhor: me – lhor.

Solução completa:

A: so – fren – do / so – fri – men – to / de – se – jo.

B: im – pa – ci – ên – cia / cres – ce / se – gun – da.

C: tor – men – to / a – que – le / po –der.

E: nés – cio / mor – rer / es – pe – ran – ça.
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58. (AOCP – 2018 – FUNPAPA – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO) Assinale a alternativa correta quanto ao 
que se afirma a respeito das palavras em destaque em “O Hospital Johns Hopkins conse-
guiu diminuir o tempo de espera por atendimento ao instituir o primeiro centro de análise 
preditiva com foco na experiência dos pacientes.”.

a) Em “hospital”, há a mesma quantidade de letras e de fonemas.

b) Em “hospital”, há um encontro vocálico.

c) Em “diminuir”, há um ditongo.

d) Em “instituir”, há um hiato.

e) Em “primeiro”, há um dígrafo.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Podemos observar um hiato na palavra instituir entre as vogais U e I ao final da palavra.

Solução completa:

a) a palavra hospital não possui a mesma quantidade de letras e de fonemas, pois o h, ao início da palavra, não 
possui som.

Letras . H / O / S / P / I / T / A / L – 8L.

Fonemas . O / S / P / I / T / A / L – 7F.

b) não possuímos duas vogais juntas na palavra hospital.

c) na palavra diminuir, observamos um hiato entre as vogais I e U ao final da palavra . di – mi – nu – ir.

d) correto.

e) na palavra primeiro temos um ditongo decrescente (ei).

59. (FAPEC – 2018 – UFMS – Assistente em Administração) Considerando a ortografia, especificamente o uso (pre-

sença ou ausência) de hífen, a alternativa correta é:

a) sulmatogrossense; matéria prima; mão-de-obra; anti-inflamatório; cor de rosa; cana 
de açúcar.

b) sul-matogrossense; matéria-prima; antiinflamatório; cor-de-rosa; mão de obra; 
coparticipação.

c) ultrassom; afro-brasileiro; porta-relógios; porta-sacos; infraestrutura; afrodescendente

d) ultrassom; afro-brasileiro; portarrelógios; portassacos; infraestrutura; 
afro-descendente.

e) ultrassom; afrobrasileiro; portarrelógios; portassacos; infra-estrutura; 
afro-descendente.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Todas as palavras, na letra C, apresentam a escrita correta.

Ultrassom – Vogal + consoante S = dobra-se a consoante.
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Afro-brasileiro - Quando prefixos compõem adjetivos gentílicos (ou pátrios, se preferir), 
deve-se usar hífen.

Porta-relógios - Verbo + substantivo = não se aglutinam os termos.

Porta-sacos - Verbo + substantivo = não se aglutinam os termos.

Infraestrutura – vogal que inicia a palavra sendo diferente da vogal que termina o prefixo 
= juntam-se as palavras.

Afrodescendente - Quando prefixos não formam adjetivos gentílicos (ou pátrios, se pre-
ferir), dispensa-se o hífen.

Solução completa:

Usa-se o hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos (nomes próprios de lugares), com ou sem elementos 
de ligação. Exemplos:

Belo Horizonte – belo-horizontino

Porto Alegre – porto-alegrense

Mato Grosso do Sul – mato-grossense-do-sul

Usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação.

Exemplos: guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa-redonda, vaga-lume, joão-ninguém, porta-malas, 
porta-bandeira, pão-duro, bate-boca.

*Exceções: Não se usa o hífen em algumas palavras que perderam a noção de composição, como girassol, madres-
silva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo.

Atenção!

Cor-de-rosa é uma exceção da língua. Mesmo sendo uma palavra que possui um elemento de ligação, ela é grafada 
com hífen.

60. (COPS-UEL – 2013 – AFPR – Assistente Administrativo) Assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, a palavra escrita seguindo a mesma estrutura do termo “público-alvo”.

a) Ex-parceiro.

b) Inter-relação.

c) Guarda-roupa.

d) Para-raios.

e) Palavra-chave.

GABARITO: E.

Solução rápida:

A questão pede a palavra que siga a mesma estrutura de ‘’ público-alvo’’. Essa palavra é 
formada por dois substantivos (público + alvo). A partir disso, a única palavra que segue 
a mesma estrutura está na letra E: ‘’ palavra-chave ‘’ (palavra + chave).

Solução completa:

É importante pensar para responder a essa questão que algumas palavras são formadas pela junção de prefixos a 
algum radical ou pela junção de dois radicais ou mais. A palavra ‘’ público-alvo’’ segue a segunda linha de raciocínio, 
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pois são duas palavras que se juntam para formar um novo vocábulo. Ao analisarmos a estrutura, observamos que 
se trata de dois substantivos: público + alvo.

Ex-parceiro (prefixo + substantivo)

Inter-relação (prefixo + substantivo)

Guarda-roupa (verbo + substantivo)

Para-raios (verbo + substantivo)

Palavra-chave (substantivo + substantivo)

61. (CCV-UFC – 2015 – UFC – Assistente em Administração) O Novo Acordo Ortográfico, assinado em 
Lisboa em dezembro de 1990 e aprovado no Brasil em abril de 1995, introduziu algumas 
alterações na escrita das palavras em língua portuguesa, que são respeitadas no texto lido. 
Nas alternativas abaixo, há uma, entretanto, em que a grafia das duas palavras contraria 
regras desse acordo. Identifique-a.

a) ponto-e-vírgula / jibóia.

b) eloquente / cor-de-rosa.

c) mal-humorado / vôo.

d) glória / antirracismo.

e) leem / microondas.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A questão pede as duas palavras que contrariam as regras do Novo Acordo Ortográfico. 
Ponto e vírgula e jiboia devem ser grafadas dessa maneira, pois não se usa hífen em 
compostos que apresentem elementos de ligação (ponto e vírgula) e os ditongos abertos 
“éu”, “éi” e “ói” não serão acentuados quando tônicos e recaírem na penúltima sílaba 
(paroxítona).

Solução completa:

Eloquente / cor-de-rosa – as duas palavras estão corretas. É importante lembrar que a palavra ‘’ cor-de-rosa’’ é 
uma exceção, pois não se usa hífen em palavras que apresentam elementos de ligação.

Mal-humorado – usa-se o hífen após a palavra ‘’mal’’ quando a palavra seguinte começar por vogal, h ou l. / Voo – 
não há mais acento nas vogais –ee e –oo.

Glória / antirracismo – as duas palavras estão corretas.

Leem – correta. / micro-ondas – usa-se hífen caso o prefixo termine com a mesma vogal que inicia a palavra.

62. (MPE/RS – 2015 – MPE/RS – Assessor) Assinale o enunciado em que, do ponto de vista do uso ou 
não do hífen, as duas palavras ou expressões sublinhadas estão grafadas corretamente, 
segundo as normas do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que está sendo 
implementado desde 1º de janeiro de 2009 e que coexiste com a norma ortográfica atual-
mente vigente.

a) Além de aperfeiçoar a infraestrutura de nossa empresa, procuramos contratar mão 
de obra mais especializada.
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b) A concorrência alega estar anos luz à nossa frente em matéria de autosserviços.

c) Desde a idade preescolar, somos preparados para nos tornarmos cidadãos 
bem-educados.

d) Os dois escritores produziram em co-autoria uma verdadeira obra-prima.

e) Procuramos otimizar no dia a dia o interrelacionamento entre nossos funcionários.

GABARITO: A.

Solução rápida:

As palavras da letra A estão corretamente grafadas.

Infraestrutura – prefixo termina com vogal diferente da vogal que inicia a palavra.

Mão de obra – não se usa hífen em palavras compostas com elemento de ligação.

Solução completa:

b) anos-luz / autosserviços.

c) pré-escolar = prefixo termina com vogal diferente da vogal inicial da palavra. / bem-educados.

d) coautoria = O prefixo ‘’co’’ junta-se ao segundo elemento, mesmo quando este se inicia por ‘’o’’ ou ‘’h’’. Neste último 
caso, corta-se o h. Se a palavra seguinte começar com r ou s, dobram-se essas letras. / obra-prima

e) inter-relacionamentos – usa-se hífen em palavras que começam com a mesma letra que termina o prefixo.

Analise:

“Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar atividades físicas 
na rotina vai além do autocuidado [...].”

63. (INSTITUTO LEGATUS – 2016 – Prefeitura de Passagem Franca do Piauí/PI – Agente Administrativo) A palavra 
marcada está grafada, adequadamente, de acordo com o Acordo ortográfico vigente nos 
países que adotam a Língua portuguesa. Também estão grafados, adequadamente, no 
que respeita ao uso do hífen, os dois pares de vocábulos que se encontram selecionados 
na alternativa

a) Antiidade e hipo-alérgico.

b) Ressocializar e contra-senso.

c) Super-filosófico e super-herói.

d) Superresistente e hiperativo.

e) Micro-organismo e semirreta.

GABARITO: E.

Solução rápida:

As palavras estão corretamente grafadas na letra E pelas seguintes regras:

Micro-organismo = prefixo termina com a mesma vogal que inicia a palavra.

Semirreta = palavras que começam com ‘’ r ‘’ ou ‘’ s ‘’ possuem essas letras duplicadas.
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Solução completa:

Anti-idade = prefixo termina com a mesma vogal que inicia a palavra.

Hipoalérgico = prefixo termina com vogal diferente que inicia a palavra.

Ressocializar = correto. / contrassenso = palavra começa com ‘’s’’, logo, tem essa letra duplicada.

Superfilósofo = correto. / super-herói = correto.

Super-resistente = palavra começa com a mesma vogal que termina o prefixo. / hiperativo = correto.

“Ensinar” vem do latim ensignar, vem de signo, de sinal, de deixar uma marca. Ensignar é o 
que você grava em algo ou alguém. Se uma pessoa me pergunta o que aprendi na vida até 
agora, minha resposta revelará tudo que me “ensignou”, as marcas que foram gravadas em 
mim. Revelará minhas características, meus caracteres, meu caráter. Perceba que as palavras 
ensignar e aprender estão conectadas, uma vez que ninguém ensina sem ter aprendido e 
vice-versa. Parece óbvio, mas pouca coisa é mais perigosa na existência do que o óbvio, essa 
âncora que paralisa o pensamento e induz à falsidade, à distorção, ao erro. Quantas vezes você 
já disse ou ouviu alguém dizer isso: “Puxa, procurei as chaves pela casa toda e só encontrei 
no último lugar em que olhei”. E quem escuta isso geralmente diz: “Que curioso, isso também 
sempre acontece comigo!”. Mas é óbvio. É claro que a pessoa encontra no último lugar em 
que procurou, pois ninguém encontra algo e, em sã consciência, continua procurando o que 
já encontrou. Sempre se encontra algo no último lugar, e jamais antes nem depois.

64. (INAZ do Pará – 2018 – CRF/PE – Assistente Administrativo Operacional) O uso do hífen na palavra vice-
-versa, presente no primeiro parágrafo do texto, justifica-se por:

a) Sinalizar um adjetivo composto, o qual estaria ortograficamente incorreto sem a 
utilização do hífen.

b) Correlacionar duas palavras que não existem separadamente na língua portuguesa.

c) Tratar de uma palavra composta cujo prefixo requer acompanhamento de hífen.

d) Demonstrar um recurso estilístico e a consequente utilização da palavra fora de sua 
ortografia correta.

e) Permitir a junção de duas locuções, evitando o erro causado pela justaposição destas.

GABARITO: C.

Solução rápida:

O uso do hífen é obrigatório com o prefixo ‘’ vice ‘’.

Solução completa:

Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice. Exemplos:

além-mar, aquém-mar, ex-aluno, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-nascido, sem-
-terra, vice-rei.
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65. (LEGALLE Concursos – 2016 – Prefeitura de Turuçu/RS – Assistente Administrativo) Em qual das alternativas 
abaixo há erro quanto ao emprego do hífen?

a) Poli-insaturado.

b) Micro-habitat.

c) Infra-assinado.

d) Auto-ônibus.

e) Super-econômico.

GABARITO: E.

Solução rápida:

Não se usa hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela que inicia a palavra.

Solução completa:

O prefixo ‘’super’’ só é hifenizado quando a palavra a que ele se junta começar com R ou H.

Ex.: superpromoção, superbonito, super-realista, super-homem, supermulher, supereconômico.

Poli-insaturado – prefixo começa com a mesma vogal que inicia a palavra.

Micro-habitat – usa-se hífen com palavras iniciadas com ‘’h’’ junto à palavra‘’ micro ‘’.

Infra-assinado – prefixo começa com a mesma vogal que inicia a palavra.

Auto-ônibus – prefixo começa com a mesma vogal que inicia a palavra.

66. (PLANEXCON – 2016 – Prefeitura de Jurumim/SP – Assistente Administrativo) Marque a opção em que a 
palavra foi grafada corretamente quanto ao número do substantivo:

a) Couve-flores.

b) Guardas-roupa.

c) Palavra-chaves.

d) Amores-perfeitos.

e) Sacas-rolhas.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A palavra que apresenta correta grafia está na letra D, pois “amores-perfeitos” possui os 
dois termos variáveis, já que é formada por um substantivo + adjetivo.

Solução completa:

Couves-flores. A forma “couves-flor” já vem amplamente sendo aceita por parte dos gramáticos.

Guarda-roupas. Somente o segundo elemento varia, pois o primeiro é um verbo.

Palavras-chaves. Os dois elementos variam (substantivo + substantivo).

Amores-perfeitos. Correto (substantivo + adjetivo) – os dois elementos variam.

Saca-rolhas. Somente o segundo elemento varia, pois o primeiro é um verbo.
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67. (FEPESE – 2011 – CASAN – Assistente Administrativo) Em palavras compostas em que o prefixo termi-
na em vogal, e o segundo elemento começa por r ou s, estas consoantes ficam dobradas 
(contra+regra = contrarregra – anti+social = antissocial). Assinale a alternativa em que as 
palavras estão escritas segundo essa norma.

a) mini - aula; ante + ontem.

b) extra + vagante – peri + frase.

c) anti + revolucionário; ultra + som.

d) anti + higiênico; menos + prezar.

e) contra + dizer; semi + círculo.

GABARITO: C.

Solução rápida:

As palavras “antirrevolucionário” e “ultrassom” são grafadas dessa maneira, pois o prefixo 
termina com vogal e as palavras são iniciadas por “r-” ou “s-”.

Solução completa:

As palavras que possuem o prefixo terminando por vogal precisam de uma atenção especial. Se a palavra começar 
por “r”’ ou “s”, devemos dobrar essa consoante para formar o novo vocábulo.

Anti (prefixo terminando com vogal) + revolucionário (palavra começando com ‘r’).

Ultra (prefixo terminando com vogal) + som (palavra começando com ‘s’).

68. (OBJETIVA – 2019 – Prefeitura de São Cristóvão do Sul/SC – Agente Administrativo) Considerando-se as 
normas vigentes de ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

a) Pré-história.

b) Neo-liberal.

c) Semi-abertura.

d) Anti-ácido.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Usa-se hífen com o prefixo “pré”. Ex.: “pré-escola”, “pré-vestibular”.

Solução completa:

Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice.

Neoliberal – prefixo termina com vogal e palavra inicia com consoante.

Semiabertura – prefixo termina com vogal e palavra inicia com vogal diferente.

Antiácido – prefixo termina com vogal e palavra inicia com vogal diferente.
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69. (CEFET/MG – 2014 – CEFET/MG – Auxiliar de Administração) Segundo as normas vigentes da ortografia, 
escreveu-se corretamente:

a) tijela, raízes.

b) anéis, cangica.

c) assunção, ascenção.

d) conciência, gratuito.

e) micro-ondas, coocupante.

GABARITO: E.

Solução rápida:

Micro-ondas = prefixo termina com vogal igual daquela que inicia a palavra.

Coocupante = o prefixo co junta-se com o segundo elemento, mesmo quando este se 
inicia por o ou h. Neste último caso, corta-se o h. Se a palavra seguinte começar com r 
ou s, dobram-se essas letras.

Solução completa:

Tigela / raízes.

Anéis / canjica.

Assunção / Ascensão.

Consciência / gratuito.

70. (COPEVE-UFMS – 2015 – UFMS – Auxiliar em Administração) Com relação às mudanças que ocorreram 
na última reforma ortográfica da Língua Portuguesa, considere as seguintes afirmativas:

I. Não houve alteração quanto ao uso do hífen nas palavras compostas: “abaixo-assinado” 
e “salário-família”, “primeiro-ministro”.

II. O hífen deixou de ser empregado nas palavras: “autoaprendizagem”, “contrarregra” e 
“coparticipação”.

III. O hífen passou a ser empregado nas palavras: “anti-inflamatório”, “micro-ondas” e 
“micro-organismo”.

a) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão incorretas.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Todas as afirmativas apresentam informações corretas sobre o Novo Acordo Ortográfico.
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Solução completa:

As palavras “abaixo-assinado”, “salário-família’’ e “primeiro-ministro’’ são grafadas exatamente como traz a questão.

II – As palavras em que o prefixo termine com vogal diferente da vogal que inicia a palavra serão unidas ao prefixo 
autoaprendizagem.

Se o prefixo terminar com o vogal e a palavra iniciar com “r’’ ou “s’’, teremos a duplicação dessas consoantes 
contrarregra.

O prefixo co junta-se ao segundo elemento, mesmo quando este se inicia por “o” ou “h”. Neste último caso, corta-se 
o “h”. Se a palavra seguinte começar com “r” ou “s”, dobram-se essas letras.

III – se as palavras começam com a mesma vogal que termina o prefixo, devemos usar o hífen.

Das frases abaixo, com relação ao Novo Acordo Ortográfico,

IV. O policial prendeu o delinquente em flagrante.

V. Ele fez um ato heróico pela nação.

VI. O processo de auto-aprendizagem depende de como usamos nossas habilidades 
cognitivas.

VII. O contrarregra é um profissional indispensável tanto na televisão como no teatro.

71. (COPEVE-UFAL – 2014 – UFAL – Auxiliar em Administração) Qual[is] está[ão] adequada(s)?

a) IV, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I e IV, apenas.

d) II e III, apenas

e) I, II, III e IV.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Apenas as afirmativas I e IV estão corretas, pois foi usada corretamente a palavra ‘’ 
flagrante ‘’ para indicar que foi preso no ato do cometimento da infração e a palavra ‘’ 
contrarregra ‘’ está escrita corretamente, pois o prefixo termina com vogal e a palavra 
inicia-se com ‘’ r ‘’. Nesses casos, dobra-se a consoante inicial da palavra.

Solução completa:

II – a palavra ‘’ heroico ‘’ não deve ser acentuada, pois os ditongos abertos “éu”, “éi” e “ói” só serão acentuados nas 
oxítonas e nos monossílabos tônicos.

Ex.: Herói / céu.

III – a palavra “autoaprendizagem” deve ser grafada sem hífen, pois a palavra começa com vogal diferente da vogal 
que termina o prefixo.
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07 de Setembro no Rio de Janeiro

O desfile [CÍVICO + MILITAR], que aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, 
contou com a tradicional presença de tropas militares e policiais, bem como de [EX + COMBATEN-
TES] da Força Expedicionária Brasileira – FEB. Também participou da festividade a Associação dos 
Colecionadores de Veículos Militares Antigos, apresentando [TANQUES + DE + GUERRA] e [CARROS 
+ DE + COMBATE].

72. (UNIRIO – 2012 – UNIRIO – Auxiliar Administrativo) No texto acima, a substituição dos termos entre 
colchetes por palavras compostas respeita a ortografia padrão da Língua Portuguesa em:

a) cívicomilitar; ex-combatente; tanques-de-guerra; carros de combate.

b) cívico-militar; excombatente; tanques de guerra; carros-de-combate.

c) cívico-militar; excombatente; tanques-de-guerra; carros-de-combate.

d) cívicomilitar; ex-combatente; tanques de guerra; carros de combate.

e) cívico-militar; ex-combatente; tanques de guerra; carros de combate.

GABARITO: E.

Solução rápida:

A palavra cívico-militar deve ser grafada com hífen.

Usa-se hífen nas palavras com o prefixo “ex”.

Não se usa hífen em palavras compostas com elementos de ligação

Ex.: tanques de guerra e carros de combate.

Solução completa:

A palavra “cívico-militar” deve ser grafada com hífen, pois é uma palavra composta que manteve suas estruturas 
fonéticas, mas perdeu parcialmente sua semântica individual em prol de uma semântica coletiva (o composto em 
seu todo).

Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice. Logo, a palavra “ex-combatente” 
deve ser grafada com hífen.

Existem compostos que são criados com elementos de ligação entre as palavras. A regra geral é para não usar 
hífen nesses casos. Logo, as palavras “tanques de guerra” e “caros de combate” não possuem hífen.
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73. (COPEVE-UFAL – 2017 – Prefeitura de Maceió/AL – Técnico Administrativo) Na gravura, o personagem 
brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do hífen, assinale a alternativa 
correta quanto à grafia da palavra.

a) Ante-aurora.

b) Superrevista.

c) Semi-interno.

d) Mal entendido.

e) Recém casado.

GABARITO: C.

Solução rápida:

A palavra “semi-interno” está grafada corretamente, pois o prefixo termina com a mesma 
vogal que inicia a palavra.

Solução completa:

A palavra “anteaurora” deve ser grafada sem hífen, pois a vogal que inicia a palavra é diferente da vogal que termina 
o prefixo.

A palavra “super-revista” deve ser grafa com hífen. Quando a palavra começar com “r” ou “h”, colocaremos hífen 
nas palavras com prefixo “super”.

Usa-se hífen com o prefixo “mal” quando a palavra começar por vogal, h ou l.

Usa-se hífen com o prefixo “recém”.
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74. (LEGALLE Concursos – 2017 – Câmara e Vereadores de Guaíba/RS – Auxiliar de Apoio Administrativo) De acordo 
com o sistema oficial vigente, emprega-se devidamente o hífen em:
a) Autoidolatria.
b) Contraespião.
c) Contrassenso.
d) Autorretrato.
e) Vicealmirante.

GABARITO: E.

Solução rápida:

Emprega-se hífen com o prefixo “vice”.

Solução completa:

A palavra “autoidolatria” está correta, pois a vogal que termina o prefixo é diferente da vogal que inicia a palavra.

A palavra “contraespião” está correta, pois a vogal que termina o prefixo é diferente da vogal que inicia a palavra.

A palavra “contrassenso” está correta, pois dobramos as letras “r” ou “s” junto ao prefixo terminado por vogal.

A palavra “autorretrato” está correta, pois dobramos as letras “r” ou “s” junto ao prefixo terminado por vogal.

75. (CONTEMAX – 2019 – Prefeitura de Orobó/PE – Técnico em Enfermagem) O vocábulo “meia-idade” (1º parágrafo) 

está corretamente grafado com hífen; o mesmo NÃO ocorre em:

a) mal-sucedido.

b) inter-regional.

c) hiper-realismo.

d) micro-organismo.

e) arqui-inimigo.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A palavra “malsucedido” deve ser grafado sem hífen. O prefixo “mal-” obriga o emprego 
do hífen quando o segundo elemento é iniciado por vogal, “h” ou “L”. Exs.: mal-humorado, 
mal-limpo, mal-informado.

Solução completa:

inter-regional

Correto. Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento termina em consoante igual à que inicia o segundo.

hiper-realismo

Correto. Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento termina em consoante igual à que inicia o segundo.

micro-organismo

Correto. Em geral, emprega-se o hífen quando o primeiro elemento termina em vogal igual à que inicia o segundo.

arqui-inimigo

Correto. Em geral, emprega-se o hífen quando o primeiro elemento termina em vogal igual à que inicia o segundo.
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A respeito de aspectos de grafia e de pontuação do texto acima, julgue o item seguinte.

76. (CESPE – 2010 – SEDU/ES – Professor Ensino Fundamental) A palavra “sócia-diretora” (l.9) também estaria 
corretamente grafada da seguinte forma: sociodiretora.

Trecho de apoio: ‘’ ... esclarece Silvia Fichmann, educadora e sócia-diretora do portal Soluções 
Educacionais Inovadoras. ‘’

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida:

A palavra “sócia-diretora” deve ser grafada com hífen, pois é uma nova palavra formada 
a partir de dois substantivos que possuem sentidos independentes quando separados.

Solução completa:

A principal função do hífen é juntar palavras para formar novos vocábulos que possuem sentidos diversos daqueles 
que suas palavras possuem individualmente. As palavras “sócia” e “diretora” não possuem o mesmo sentido que 
“sócia-diretora”. Uma pessoa pode ser sócia, mas pode não ser diretora e o mesmo pode ocorrer inversamente. 
O hífen presente no vocábulo indica que é uma nova palavra com um novo sentido, de modo que por serem dois 
substantivos devem ser unidos pelo hífen.

77. (CESPE – 2012 – Câmara dos Deputados – Analista Legislativo) No trecho “monoteísmo judaico-cristão 
nas ciências” (L.16-17), o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também 
estejam corretas as formas judaicocristão e judaico cristão.

GABARITO: Errado.

Solução rápida:

A única forma possível de escrita da palavra é “judaico-cristão”.

Solução completa:

A palavra “judaico-cristão” deve ser grafada com hífen, pois é a junção de dois adjetivos que designam uma terceira 
palavra com um novo sentido na língua portuguesa. Esse adjetivo possui palavras que individualmente trazem sen-
tidos diversos, logo, o hífen é utilizado para juntar palavras que vão formar um novo vocábulo com um novo sentido.

Texto 1 – “A história está repleta de erros memoráveis. Muitos foram cometidos por pessoas 
bem-intencionadas que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo respon-
sáveis por grandes tragédias. Outros, gerados por indivíduos motivados por ganância e poder, 
resultaram de escolhas egoístas e provocaram catástrofes igualmente terríveis.” (As piores decisões 
da história, Stephen Weir)

78. (FGV – 2015 – TJ-BA – Analista Judiciário) No texto 1, a palavra “bem-intencionada” aparece grafada 
com hífen; o Novo Acordo Ortográfico diz que “Nas palavras em que o primeiro elemento é 
bem-, a regra geral é o emprego do hífen, não importando se o segundo elemento começa 
por vogal ou consoante”. Sobre esse caso, a afirmação correta é:

a) a palavra foi mal grafada, pois deve ser escrita sem hífen.

b) a palavra foi bem grafada já que se trata da junção de um advérbio de modo + adjetivo.

c) a palavra foi bem grafada, pois se trata de um adjetivo composto com um elemento 
de valor prefixal.
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d) a palavra foi mal grafada, visto que não se trata de um vocábulo, mas de dois.

e) a palavra foi bem grafada, pois houve mudanças nesse emprego, com as novas regras.

GABARITO: C.

Solução rápida:

O prefixo “bem” deve ser grafado com hífen quando estiver sendo usado com valor de 
prefixo, mesmo que a palavra seguinte comece com vogal ou consoante.

Solução completa:

Como podemos observar, a palavra “bem-intencionada” funciona como um adjetivo composto. Nesses casos, pode-
mos analisar, em regra, que a palavra “bem” funciona como prefixo. Há casos em que a palavra “bem” funciona como 
advérbio. Nesses casos, estamos lidando, em regra, com substantivos compostos. Assim, podemos identificar que 
a palavra foi bem grafada, pois o “bem” – quando possui valor prefixal – é grafado com hífen independentemente 
da palavra que o acompanha começar por consoante ou vogal.

79. (CESPE/CEBRASPE – 2012 – TC/DF – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) 

Texto de apoio:

A Teoria Geral do Estado mostra como surgiu e se organizou, ao longo do tempo, o Estado. Nas 
formas primitivas de organização social, ainda tribais, o poder era concentrado nas mãos de 
um único chefe, soberano e absoluto, com poder de vida e morte sobre seus subordinados, 
fazendo e executando as leis.

Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e romana foram as que primeiro fizeram uma 
tentativa de compartilhar o poder, criando instituições como a Eclésia e o Senado. Contudo, 
essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, 
fazendo-a mergulhar em mil anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e 
papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder.

O fim da Idade Média, no século XV, e o ressurgimento das cidades, no período renascentista, 
representaram profundas mudanças para a sociedade da época, mas, do ponto de vista político, 
assistiu-se a uma concentração ainda maior do poder nas mãos dos soberanos, reis absolu-
tos, que, sob o peso de sua autoridade, unificaram os diversos feudos e formaram vários dos 
Estados modernos que hoje conhecemos. Exceção a essa regra foi a Inglaterra, onde, já em 
1215, o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a pedir 
autorização a um conselho constituído por vinte e cinco barões para aumentar os impostos. A 
fim de fazer valer essa exigência, foi assinada a Magna Carta. Nascia o embrião do parlamento 
moderno, com a finalidade precípua de limitar o poder do rei.

Elton E. Polveiro Júnior. Desafios e perspectivas do poder legislativo no século XXI. Disponível em: <www.senado.gov.br> (Adaptado).

Na linha 13, a substituição do vocábulo “senão” por se não, embora gramaticalmente correta, 
prejudicaria o sentido do texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida:

A troca não apresenta correção gramatical como afirma a questão. A ideia é de exceto e 
a forma não indica caso não. A leitura nem é possível com a substituição.
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Solução completa:

A forma senão traz a ideia de do contrário, de outro modo’.

A forma se não é a conjunção condicional se + o advérbio de negação não, de modo que podemos substituí-la por 
caso não para identificarmos sua semântica condicional com maior clareza. O trecho em que aparece o senão 
mostra uma ideia de exceto.

... não conheciam outro limite exceto seu próprio poder.

Na troca pelo se não, observamos que não há possibilidade nem mesmo gramatical.

... não conheciam outro limite caso não seu próprio poder.

Fica extremamente incoerente a passagem o que invalida o comentário da questão.

80. (FCC – 2012 – TRE/PR – ANALISTA JUDICIÁRIO) A frase correta do ponto de vista da grafia é:

a) Era grande a insidência de casos de enjoo quando era servido aquele alimento, por isso 
o episódio não foi tratado como exceção, atitude que garantiu o êxito das providências.

b) Em meio a tanta opulência da mansão leiloada, encontrou a geringonça que, tratada 
criativamente por ele, garantiu por anos seu apoio a entidades beneficientes.

c) Seus gestos desarmônicos às vezes eram mal compreendidos, mas seu jeito afável 
de falar, sem resquícios de mágoa, revelava sua intenção de restabelecer a paz entre 
os familiares.

d) Defendeu-se dizendo que nunca pretendeu axincalhar ninguém, mas as suas caçoadas 
realmente humilhavam e incitavam à malediscência.

e) Sempre ansiosos, desenrolaram no saguão apinhado a faixa com que brindavam os 
recém-formados, com os seguintes dizeres: “Viagem bastante e divirtam-se, nobres 
doutores”.

GABARITO: C.

Solução rápida:

A letra C não apresenta nenhum desvio em relação à grafia.

Solução completa:

A: Era grande a incidência de casos de enjoo quando era servido aquele alimento, por isso o episódio não foi tratado 
como exceção, atitude que garantiu o êxito das providências.

B: Em meio a tanta opulência da mansão leiloada, encontrou a geringonça que, tratada criativamente por ele, 
garantiu por anos seu apoio a entidades beneficentes. → É importante pontuar que a palavra beneficentes vem 
de benefício, mas não possui o i na sílaba ce.

C: Seus gestos desarmônicos às vezes eram mal compreendidos, mas seu jeito afável de falar, sem resquícios de 
mágoa, revelava sua intenção de restabelecer a paz entre os familiares.

D: Defendeu-se dizendo que nunca pretendeu achincalhar ninguém, mas as suas caçoadas realmente humilhavam 
e incitavam à maledicência.

E: Sempre ansiosos, desenrolaram no saguão apinhado a faixa com que brindavam os recém-formados, com os 
seguintes dizeres: Viajem bastante e divirtam-se, nobres doutores. → Cuidado para não confundir o substantivo 
viagem pela forma verbal viajem.
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81. (FCC – 2012 – TRE/PR – ANALISTA JUDICIÁRIO) A frase que respeita o padrão culto escrito é:

a) Tudo que fizeram afim de angariar a simpatia do diretor pela proposta não deu bons 
frutos, por isso não lhes restaram, conforme estavam todos de acordo, outra idéia a 
não ser agregar valor ao projeto inicial.

b) Os jornalistas não creem que existam documentos espúrios em meio àqueles já exa-
minados, e isso por que já haviam feito cuidadosa checagem, todavia, a transparência 
impondo, voltarão a tarefa de imediato.

c) A questão ficou cada vez mais descaracterizada quando, logo depois da visita o antro-
pólogo defendeu que aquelas dificuldades não se restringiam para as nações indígenas 
daquela região, sendo mais universal.

d) A manutenção e apoio ao grupo de escoteiros dependem dele aceitar a contrapartida 
dos empresários, que não é, aliás, nada abuso, visto que eles executam as tarefas 
solicitadas cotidianamente, sem desgaste exaustivo.

e) Não obstante a grande aprovação recebida pelos candidatos da legenda, não se ignora 
que, se não revirem suas plataformas, cujas bases têm fragilidades que só há pouco 
os analistas expuseram, sairão lesados em futuro bem próximo.

GABARITO: E.

Solução rápida: A letra E não apresenta desvios quanto ao padrão culto escrito.

Solução completa:

A:Tudo que fizeram a fim (finalidade) x afim (afinidade) de angariar a simpatia do diretor pela proposta não deu 
bons frutos, por isso não lhes restara (o sujeito é ideia, logo, o verbo deve ficar no singular), conforme estavam 
todos de acordo, outra ideia (o novo acordo não acentua os ditongos abertos em palavras paroxítonas) a não ser 
agregar valor ao projeto inicial.

B: Os jornalistas não creem que existam documentos espúrios em meio àqueles já examinados, e isso porque (deve 
ser grafado junto, pois equivale a já que, visto que) já haviam feito cuidadosa checagem; todavia, a transparência 
impondo, voltarão à tarefa de imediato.

C: A questão ficou cada vez mais descaracterizada quando, logo depois da visita o antropólogo, defendeu que 
aquelas dificuldades não se restringiam para às nações indígenas daquela região, sendo mais universal.

D: A manutenção e o apoio ao grupo de escoteiros dependem dele de ele (não podemos ter uma preposição 
junto ao sujeito do verbo) aceitar a contrapartida dos empresários, que não é, aliás, nada abuso, visto que eles 
executam as tarefas solicitadas cotidianamente, sem desgaste exaustivo.

E: Não obstante a grande aprovação recebida pelos candidatos da legenda, não se ignora que, se não revirem suas 
plataformas, cujas bases têm fragilidades que só há pouco os analistas expuseram, sairão lesados em futuro bem 
próximo. → A forma revirem merece destaque, pois se trata do verbo rever no futuro do subjuntivo.

82. (FCC – 2012 – TCE/SP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO) A frase que respeita a ortografia é:

a) Antes de cochilar, era-lhe natural fazer um exame de consciência e reiterar a si próprio 
seu empenho em vencer a itemperança.

b) O desleixo com que passou a manuzear os objetos da coleção fez o respeitado cole-
cionador optar pela despensa do já antigo colaborador.

c) O debate recrudesceu, mas os mais bem-intencionados foram hábeis em dirimir as 
provocações, às vezes pungentes, das lideranças que se confrontavam.
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d) Estava bastante ciente de que era à sua gulodice que podia creditar a desinteria que 
o abatera às vésperas do exótico casamento.

e) O poder descricionário dos ditadores, responsável por tantas atrocidades em tantas 
partes do mundo, é analisado na obra com um rigor admirável.

GABARITO: C.

Solução rápida:

A letra C está correta a partir do ponto de vista da ortografia.

Solução completa:

A: Antes de cochilar, era-lhe natural fazer um exame de consciência e reiterar a si próprio seu empenho em vencer 
a intemperança.

B: O desleixo com que passou a manusear os objetos da coleção fez o respeitado colecionador optar pela despensa 
do já antigo colaborador.

C: O debate recrudesceu, mas os mais bem-intencionados foram hábeis em dirimir as provocações, às vezes 
pungentes, das lideranças que se confrontavam.

D: Estava bastante ciente de que era à sua gulodice que podia creditar a disenteria que o abatera às vésperas do 
exótico casamento.

E: O poder discricionário dos ditadores, responsável por tantas atrocidades em tantas partes do mundo, é analisado 
na obra com um rigor admirável.

83. (FCC – 2012 – TRF/2ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO) A frase correta no que diz respeito à ortografia é:

a) Ele detém o poder de reinvindicar melhorias em nome de todos os funcionários do 
instituto, pois todos o quizeram na função de representante.

b) Certamente seu desempenho se deve a algum processo mnemônico, pois é impossível 
que advinhe mais de 90% dos nomes das pessoas que se apresentaram.

c) A anestesia, talvez em excesso, o fez sentir ânsias e profundo mal-estar no dia da 
cirurgia, mas, depois, sua convalescença se deu de forma tranquila, sem sobressaltos.

d) O maosoléu da família era imponente e bem cuidado, costumeiramente vizitado por 
grupos de estudantes que pesquizavam as obras de arte funerária do maior cemitério 
da cidade.

e) Por muitos anos foi extrator de latéx, depois trabalhou na enxada, foi acensorista e, fi-
nalmente, arranjou-se como incentivador de expectadores em programas de auditório.

GABARITO: C.

Solução rápida:

A letra C está correta em relação à ortografia.

Solução completa:

A Ele detém o poder de reivindicar melhorias em nome de todos os funcionários do instituto, pois todos o quiseram 
na função de representante.

B: Certamente seu desempenho se deve a algum processo mnemônico, pois é impossível que adivinhe mais de 
90% dos nomes das pessoas que se apresentaram.
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C: A anestesia, talvez em excesso, o fez sentir ânsias e profundo mal-estar no dia da cirurgia, mas, depois, sua 
convalescença se deu de forma tranquila, sem sobressaltos.

D: O mausoléu da família era imponente e bem cuidado, costumeiramente visitado por grupos de estudantes que 
pesquisavam as obras de arte funerária do maior cemitério da cidade.

E: Por muitos anos foi extrator de látex, depois trabalhou na enxada, foi ascensorista e, finalmente, arranjou-se 
como incentivador de expectadores em programas de auditório.

84. (VUNESP – 2012 – TJ/SP – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) 

Que mexer o esqueleto é bom para a saúde já virou até sabedoria popular. Agora, estudo 
levanta hipóteses sobre ........................ praticar atividade física..........................benefícios para 
a totalidade do corpo. Os resultados podem levar a novas terapias para reabilitar músculos 
contundidos ou mesmo para .......................... e restaurar a perda muscular que ocorre com 
o avanço da idade.

(Ciência Hoje, março de 2012)

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

a) porque … trás … previnir

b) porque … traz … previnir

c) porquê … tras … previnir

d) por que … traz … prevenir

e) por quê … tráz … prevenir

GABARITO: D.

Solução rápida:

Que mexer o esqueleto é bom para a saúde já virou até sabedoria popular. Agora, estudo 
levanta hipóteses sobre por que praticar atividade física traz benefícios para a totalidade 
do corpo. Os resultados podem levar a novas terapias para reabilitar músculos contundidos 
ou mesmo para prevenir e restaurar a perda muscular que ocorre com o avanço da idade.

Solução completa:

Porque – conjunção = já que. Saímos porque estava tarde – saímos já que estava tarde.

Por que = pelo qual. O motivo por que lutamos... – o motivo pelo qual lutamos...

Porquê = substantivo → deve vir com um artigo antes em regra. O porquê de estarmos aqui deve ser guardado.

Por quê = após essa forma, devemos ter um sinal de pontuação. O sinal mais comum a ser usado é a interrogação. 
Devemos guardar esse segredo por quê?

Traz = verbo trazer → ele/ela traz.

Trás = indicação de lugar.

Prevenir = verbo.
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85. (IESES – 2015 – TRE/MA – ANALISTA JUDICIÁRIO) 

A GLOBALIZAÇÃO DA LÍNGUA

Por: John Robert Schmitz

Adaptado de: http://revistalingua.com.br/textos/114/a-globaliza... Acesso em: 18 jul. 2015.

Para alguns usuários do português, a língua inglesa funciona como um “algoz”, pois os vocá-
bulos ingressantes no idioma refletem a hegemonia dos Estados Unidos e do Reino Unido e 
uma suposta perda cultural e política. Para outros utentes, a presença do inglês e de outros 
idiomas representa, por um lado, a inserção do Brasil e dos outros países de língua portuguesa 
no mundo globalizado, e por outro, o enriquecimento do acervo lexical do português (tsunami, 
vernissage, impeachment, blitz, jihad, glasnost, shiitake, selfie, nécessaire, shish-kebab, Muay 
Thai e muitos outros).

Faz 16 anos desde a apresentação do projeto de Lei 1676/99 do então deputado Aldo Rebelo 
(PCdoB/São Paulo) da legislação ao Congresso Nacional. [...] cabe perguntar qual destino teria 
o referido projeto que reza contra o (ab)uso de palavras estrangeiras no português.

Para ser justo, o projeto de Rebelo teve o mérito de contribuir para um debate amplo entre 
vários segmentos da sociedade. Muito salutar foi a publicação de artigos, dissertações, teses 
e livros com vozes a favor e contra a presença de palavras estrangeiras no português, [...]

Rebelo teve ao menos a vitória de, em 2012, convencer a presidenta Dilma Rousseff de fazer o 
governo adotar, nos documentos e peças publicitárias para 2016, a grafia dos jogos “paraolím-
picos”, como define o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é a base de referência 
de nossos dicionários, e não “paralímpicos”, como queria o COI (Comitê Olímpico Internacional), 
para seguir a tendência internacional, inspirada na tradição inglesa dos paralympics.

São significativas as implicações da globalização do inglês e do português (e de outros idiomas) 
neste momento pós-moderno. A geopolítica do inglês se transformou radicalmente desde os 
anos 50 do século passado. [...]

A língua inglesa se multiplicou numa gama de variedades com suas próprias normas, pronúncia, 
vocabulário e sintaxe. O idioma tornou-se multicultural, multiétnico, pois a maior parte dos 
falantes da África e da Índia é bilíngue ou multilíngue. Daí se vê que se cunhou o termo “world 
englishes” no plural que destaca o número de variedades pós-coloniais.

O inglês do século 21 não é propriedade particular de um só país porque o idioma tem os 
seus “donos” no Caribe, na África e no sul da Ásia. Diante desse cenário, o inglês não deve ser 
visto como ameaça levando em conta a sua descentralização atual. E mesmo na hipótese do 
declínio do poderio econômico dos Estados Unidos (não muito provável pelo menos no futuro 
próximo), o idioma vai continuar a ser um idioma importante dado o número de falantes e 
sua expansão territorial.

Existe uma semelhança entre o inglês e o português na atualidade. O português também é 
falado em quatro continentes e ocupa o 6º lugar no número de falantes, um idioma de amplo 
acesso.

Os falantes de português de Angola e de Moçambique são multilíngues; a leitura dos roman-
ces do angolano Pepetela e do moçambicano Mia Couto mostra, como no caso de inglês, que 
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há diferenças de pronúncia e de sintaxe. Constam, nos romances dos dois autores africanos, 
glossários que refletem o crescimento vocabular do português na vertente africana.

Do ponto de vista geopolítico, a língua portuguesa é fortalecida com a presença atuante da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) que promove o idioma, respeitando as 
diferenças de ordem lexical, fonética entre as diferentes variedades. É importante estudar, 
pesquisar e divulgar o idioma e a respectiva produção literária em Cabo Verde. Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A “mundialização” do português e também dos outros idiomas mais falados no mundo (chinês, 
russo, árabe, hindi, alemão, espanhol, francês, japonês, italiano e inglês) mostra que todos eles 
não podem ser isolados numa redoma, pois funcionam como “esponjas”, destinados entre si 
a efetuar intercâmbios culturais e trocas linguísticas.

A existência das variedades do português e do inglês não implica a sua separação em dialetos 
ininteligíveis como foi o caso do latim que se transformou nas línguas diferentes românicas, 
pois o mundo atual é outro com a presença da mídia: a imprensa, a televisão e a internet e 
as grandes editoras particulares e universitárias que funcionam como força centrípeta que 
mantém uma unidade dentro da diversidade.

John Robert Schmitz possui graduação em Letras - Brooklyn College Of The City University Of 
New York (1957), mestrado em Letras e Linguística - Columbia University (1961) e doutorado 
em Letras e Linguística pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975). Atualmente 
é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Linguís-
tica, com ênfase em Teoria e Análise Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: 
estrangeirismos, lexicografia, língua portuguesa, voz passiva e lexicologia.

“O idioma tornou-se multicultural, multiétnico, pois a maior parte dos falantes da África e da 
Índia é bilíngue ou multilíngue.” A ortografia, nesse trecho, respeita as regras determinadas 
pelo novo acordo ortográfico, assim como em todas as palavras de qual alternativa? Assinale-a.

a) O sóciogerente participou da reunião com a pré-comissão do evento.

b) A infraestrutura está protegida por um eficiente sistema de para-raios.

c) O médico solicitou exames precirúrgicos, como ultrassom e coleta de sangue para 
análise.

d) Houve efeitos que indicaram a interrelação dos elementos presentes na estrutura 
pré-moldada.

GABARITO: B.

Solução rápida:

A letra B não apresenta problemas, mas devemos ter atenção com palavra para-raios que 
é grafada com hífen, pois é uma palavra composta que não apresenta elemento de ligação.

Solução completa:

A: O sócio-gerente participou da reunião com a pré-comissão do evento. → A palavra sócio-gerente é formada 
pela união de duas palavras que possuem significados próprios se isoladas. Nesse caso, usa-se o hífen para indicar 
uma nova palavra com sentido diverso do sentido das palavras usadas para a sua formação.

B: A infraestrutura está protegida por um eficiente sistema de para-raios.
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C: O médico solicitou exames pré-cirúrgicos, como ultrassom e coleta de sangue para análise. → Usa-se o hífen 
no prefixo pré tônico.

D: Houve efeitos que indicaram a inter-relação dos elementos presentes na estrutura pré-moldada. → O prefixo 
inter termina com r, de modo que a palavra relação começa com r. Nesses casos, usa-se o hífen para separar as 
consoantes.

86. (TJ/SC – 2010 – TJ/SC – ASSISTENTE SOCIAL) Assinale a proposição em que o segmento sublinhado 
está correto:

a) Ao afirmar que não vê possibilidades de outro resultado senão a derrota dos ad-
versários, o candidato foi incongruente, pois havia dito que “ganhe quem ganhar, 
aceitaremos o resultado”.

b) Localizado acerca de 15 quilômetros de Wernigerode, o monte é o ponto mais alto 
da cordilheira.

c) Estamos afim de escolher a pessoa certa.

d) Apartir de novembro a vacinação será oferecida a todos.

e) O caso é controverso, porisso suscita tantas discussões.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A letra A está de acordo com a ortografia. É importante fazer a diferença entre as palavras 
senão e se não.

Senão = do contrário. No contexto da afirmativa, podemos entender como exceto.

Se não = caso não.

Solução completa:

A: Ao afirmar que não vê possibilidades de outro resultado senão a derrota dos adversários, o candidato foi incon-
gruente, pois havia dito que ganhe quem ganhar, aceitaremos o resultado.

B: Localizado a cerca de 15 quilômetros de Wernigerode, o monte é o ponto mais alto da cordilheira. → a cerca = 
aproximadamente / acerca de = a respeito de.

C: Estamos a fim de escolher a pessoa certa. → a fim (finalidade) / afim (afinidade)

D: A partir de novembro a vacinação será oferecida a todos.

E: O caso é controverso, por isso suscita tantas discussões.

87. (VUNESP – 2010 – TJ/SP – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa correta quanto à 
grafia da palavra porque.

a) Mas o futebol tem importância por quê? Você sabe o motivo por que o brasileiro ama 
futebol? Porque ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.

b) Mas o futebol tem importância porque? Você sabe o motivo porque o brasileiro ama 
futebol? Porque ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.

c) Mas o futebol tem importância por quê? Você sabe o motivo porque o brasileiro ama 
futebol? Por que ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.
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d) Mas o futebol tem importância por quê? Você sabe o motivo por que o brasileiro ama 
futebol? Por que ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.

e) Mas o futebol tem importância por que? Você sabe o motivo porque o brasileiro ama 
futebol? Por que ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.

GABARITO: A.

Interrogativa em final de período imediatamente seguida de ponto de interrogação): 
Você sabe o motivo por que (pelo qual) o brasileiro ama futebol? Porque (conjunção) 
ele mexe com outras dimensões de nossa natureza.

Solução completa:

Por quê = expressão adverbial que é comumente acompanhada por ponto de interrogação, mas recebe acento 
gráfico caso seja acompanhada por outro sinal gráfico.

Porque = é a conjunção do grupo. Geralmente, conseguimos trocar por já que.

Porquê = é o substantivo. Geralmente, vem acompanhado por um artigo antes.

Por que = é uma expressão que equivale a pelo qual+, logo, deve ser grafada separadamente.

88. (FCC – 2012 – TST – ANALISTA JUDICIÁRIO) A frase redigida segundo as prescrições do padrão culto é:

a) Os gritos de “incendio tudo, incendio tudo”, ainda ecoavam nos ouvidos de todos 
quando o rapaz, ainda em surto, foi controlado pela população.

b) Tinha já espirado o prazo quando chegou lá com a presunção de inscrever-se, mas 
discretamente lhe notificaram que estava mau informado.

c) Quando resolveu apressar o carro que teria de vender para enfrentar as despezas 
da viagem, decepcionou-se tanto com o valor oferecido, que quase agrediu o rapaz.

d) Afirmou que não quis abrir precedente ao indicar a filha como responsável por soma 
tão vultosa e revelou também o temor de que alguém se opusesse à indicação.

e) Se aquelas acusações vão sortir efeito ou não, ninguém sabe, mas é bom que se 
procurem antever os novos rumos que o caso pode tomar.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A letra D não apresenta problemas. Devemos ter atenção com a palavra vultosa que não 
deve ser confundida com seu parônimo vultuosa. Esta é uma vermelhidão que ocorre na 
face. Vultosa significa volumoso.

Solução completa:

A: Os gritos de incendeio tudo, incendeio tudo, ainda ecoavam nos ouvidos de todos quando o rapaz, ainda em 
surto, foi controlado pela população.

B: Tinha já expirado (terminado) o prazo quando chegou lá com a presunção de inscrever-se, mas discretamente 
lhe notificaram que estava mal informado.

C: Quando resolveu apressar o carro que teria de vender para enfrentar as despesas da viagem, decepcionou-se 
tanto com o valor oferecido, que quase agrediu o rapaz.
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D: Afirmou que não quis abrir precedente ao indicar a filha como responsável por soma tão vultosa e revelou também 
o temor de que alguém se opusesse à indicação.

E: Se aquelas acusações vão surtir efeito ou não, ninguém sabe, mas é bom que se procure antever os novos rumos 
que o caso pode tomar. → Cuidado para não confundir sortir x surtir. Sortir significa abastecer-se.

89. (VUNESP – 2012 – TJ/SP – ASSISTENTE SOCIAL) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas segundo a ortografia oficial.

a) Diante da paralização das atividades dos agentes dos correios, pede-se a compreenção 
de todos, pois ouve exceções na distribuição dos processos.

b) O revesamento dos funcionarios entre o Natal e o Ano Novo será feito mediante 
sorteio, para que não ocorra descriminação.

c) Durante o período de recessão, os chefes serão encumbidos de controlar a imissão 
de faxes e copias xerox.

d) A concessão de férias obedece a critérios legais, o mesmo ocorrendo com os casos 
de rescisão contratual.

e) É certo que os cuidados com o educando devem dobrar durante a adolecencia, para 
que o jovem haja sempre de acordo com a lei.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A letra D não apresenta nenhum problema em relação à ortografia.

Solução completa:

A: Diante da paralisação das atividades dos agentes dos correios, pede-se a compreensão de todos, pois houve 
exceções na distribuição dos processos.

B: O revezamento dos funcionários entre o Natal e o Ano Novo será feito mediante sorteio, para que não ocorra 
discriminação.

C: Durante o período de recessão, os chefes serão incumbidos de controlar a emissão de faxes e cópias xerox.

D: A concessão de férias obedece a critérios legais, o mesmo ocorrendo com os casos de rescisão contratual.

E: É certo que os cuidados com o educando devem dobrar durante a adolescência, para que o jovem aja sempre 
de acordo com a lei.

90. (FCC – 2014 – TRT/16ª REGIÃO/MA – ANALISTA JUDICIÁRIO) Não faltam clareza e correção, segundo 
a norma-padrão, à seguinte frase:

a) Eu estou entre aqueles que foi mau tratado pelo adjunto do secretário geral, por isso 
pretendo envidar todos os esforços para que ele responda pelos seus atos na medida 
exata da justiça.

b) Estando emerso em decisões a tomar, não previu a possibilidade de, tempo findo, 
ser chamado a prestar contas e enumerar os impecilhos que o tornaram vulnerável 
a uma suspensão.

c) Crêa você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as ho-
menagens decididas por consenso, pois os mais expontâneos, a rigor, são sempre os 
mais influentes nas deliberações finais.
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d) A homogenização dos ingredientes no tacho de cobre, é determinante de um bom 
ou medíocre resultado da receita, motivo porque muitos cozinheiros reservam toda 
a atenção e tempo a esse quesito.

e) Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na imi-
nência de ser internado, o que o impediu de comparecer ao julgamento como a 
testemunha mais importante da defesa.

GABARITO: E.

Solução rápida:

A letra E está perfeita em relação à ortografia.

Solução completa:

A: Eu estou entre aqueles que foram mal tratados pelo adjunto do secretário geral, por isso pretendo envidar todos 
os esforços para que ele responda pelos seus atos na medida exata da justiça.

B: Estando imerso (mergulhado) em decisões a tomar, não previu a possibilidade de, tempo findo, ser chamado 
a prestar contas e enumerar os empecilhos que o tornaram vulnerável a uma suspensão.

C: Creia você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as homenagens decididas por 
consenso, pois os mais espontâneos, a rigor, são sempre os mais influentes nas deliberações finais.

D: A homogeneização dos ingredientes no tacho de cobre, é determinante de um bom ou medíocre resultado da 
receita, motivo por que muitos cozinheiros reservam toda a atenção e todo o tempo a esse quesito.

E: Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na iminência de ser internado, o que 
o impediu de comparecer ao julgamento como a testemunha mais importante da defesa.

Trecho de apoio: ‘’ se se quer melhorar a cultura do país não se há de pensar como político, 
mas como estadista, sem esperar que a medida surta efeito em próxima eleição;’’

Com base no vocabulário utilizado no texto e nos seus aspectos semânticos, julgue o item 
seguinte.

91. (CESPE- TCE/2010 – SEDU-ES – Professor B) Os dois primeiros vocábulos do texto constituem caso 
de homonímia.

GABARITO: CERTO.

Solução rápida:

Homonímia – palavras que possuem a mesma escrita, o mesmo som ou a mesma escri-
ta e o mesmo som. O primeiro “se” é uma conjunção. O segundo “se” é um pronome 
apassivador.

Solução completa:

No trecho, podemos observar duas palavras que possuem a mesma escrita e a mesma pronúncia, isto é, temos um 
caso de homônimos perfeitos. Essa é uma das classificações do processo da homonímia.

Homônimos homógrafos – mesma escrita.

Homônimos homófonos – mesma pronúncia.

Homônimos perfeitos – mesma escrita e mesma pronúncia.
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92. (CESPE/2013 – Telebras – Conhecimentos básicos) Na linha 6, é indiferente, do ponto de vista semân-
tico, o emprego da palavra “estratos” ou extratos, uma vez que ambas denotam o mesmo 
sentido, sendo a segunda palavra variante ortográfica da primeira.

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida: As palavras não possuem o mesmo ponto de vista semântico, já que “es-
trato” traz uma ideia de camadas e a palavra “extratos” apresenta uma ideia de algo que 
foi extraído, logo, não é indiferente o uso e a segunda não é uma variante da primeira, 
pois são palavras com sentidos diferentes.

Solução completa:

As palavras apresentadas são casos de homônimas, pois a pronúncia é a mesma. Estrato e extrato apresentam a 
mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Nesses casos, temos homônimos homófonos, pois somente o som 
é o mesmo.

Homônimos homógrafos – mesma escrita.

Homônimos homófonos – mesma pronúncia.

Homônimos perfeitos – mesma escrita e mesma pronúncia.

A questão afirma que o uso é indiferente, mas isso apresenta erro, já que o sentido das palavras é totalmente 
diferente.

“Mas lendo sobre o perigo iminente...”. A palavra sublinhada tem como parônimo eminente, 
com o qual não pode ser confundido.

93. (FGV/2013 – TJ-AM – Auxiliar Judiciário) Assinale a alternativa em que houve troca indevida entre 
homônimos ou parônimos.

a) A guerra nuclear vai infringir sérios danos à espécie humana. – infligir

b) Não deve faltar bom senso aos governantes. – censo

c) Muitos coreanos devem emigrar do país. – imigrar

d) Um pequeno incidente pode gerar uma catástrofe. – acidente

e) A ameaça de uma guerra vem ratificar o perigo das armas nucleares. – retificar

GABARITO: A.

Solução rápida:

A letra A apresenta troca indevida, pois a palavra correta seria “infligir”, já que se trata 
de uma aplicação de castigo.

Infringir -> desobedecer, violar, transgredir.

Infligir -> impor, aplicar penas.

Solução completa:

Parônimos são palavras, na língua portuguesa, que são semelhantes em relação a sua escrita e pronúncia. Elas se 
diferenciam dos homônimos, pois estes apresentam a pronúncia igual, a escrita igual ou a pronúncia e a escrita 
sendo iguais. A questão pede a alternativa que apresenta erro na construção por conta de uma dessas palavras.

B – A palavra usada está correta, pois “senso” significa “prudência”. “Censo” significa recenseamento.
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C – A palavra usada está correta, pois ‘’ emigrar ‘’ significa sair de um país para viver em outra. ”Imigrar” significa 
entrar e fixar residência em um país estrangeiro.

D – A palavra usada está correta, pois ”incidente” indica aquilo que sobrevém, que incide. “acidente” é um caso 
fortuito, inesperado.

E – A palavra usada está correta, pois “ratificar” significa confirmar. ”retificar” significa corrigir.

94. (FUNDATEC/2014 – SEFAZ-RS – Auditor Fiscal da Receita Estadual) Observe as palavras abaixo, retiradas 
do texto:
São (verbo).

Cumprimento.

Influencia (verbo).

Intenção.

Analise as afirmações abaixo: 

I. Apenas uma palavra possui outra homônima.

II. Duas palavras possuem parônimos. 

III. Em apenas uma palavra é possível inserir um acento circunflexo e obter outra palavra 
da língua portuguesa.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Na palavra influencia, se colocarmos o acento circunflexo, teremos o substantivo influên-
cia, logo, justifica a afirmação III.

Solução completa:

I – A palavra são apresenta uma palavra homônima que é o adjetivo são. Ex.: Homem são. A palavra intenção 
apresenta um homônimo que é a palavra intensão. Esta significa intensidade. A partir disso, podemos observar 
que a afirmativa I está incorreta.

II – Apenas a palavra cumprimento possui um parônimo que é a palavra comprimento (dimensão). Logo, a afirmativa 
II está incorreta.

III – Afirmativa perfeita. O verbo influencia transforma-se em substantivo com o acento circunflexo (influência).
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95. (FCC/2011 – TRE-PE – Técnico Judiciário) O par grifado que constitui exemplo de parônimos está em:

a) No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela 
manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas.

b) O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com 
a violência barrenta das águas.

c) Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo do bulício da cidade. Eram imi-
nentes os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio.

d) Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na con-
centração dos homens que lutavam contra a corrente.

e) No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas, mangas e cajus. Em mangas de camisa, 
homens tentavam salvar o que as águas levavam.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Parônimos são palavras que apresentam sentidos diferentes, mas que apresentam se-
melhança na escrita e na pronúncia. Isso é observado na letra C.

Eminente – digno, importante, ilustre.

Iminente – Prestes a ocorrer, urgente.

Solução completa:

A paronímia não deve ser confundida com a homonímia na língua portuguesa. Esta possui igualdade na escrita, na 
pronúncia ou em ambas (escrita e pronúncia). Aquela apresenta semelhança, ou seja, temos palavras parecidas, 
mas com sentidos diversos. Na letra C, as palavras eminente e iminente são exemplos clássicos de paronímia, pois 
apresentam apenas uma letra diferente ao início das palavras.

É importante tomar cuidado com a letra E, pois a estrutura das palavras é a mesma, de modo que não podemos 
falar em paronímia. A letra E se trata de polissemia, isto é, a capacidade de uma palavra assumir vários sentidos 
dentro da língua portuguesa.

A questão deve ser respondida com base na norma-padrão da língua portuguesa.

96. (VUNESP/2014 – TJ-PA – Auxiliar Judiciário) Considerando o contexto, assinale a frase redigida 
corretamente.

a) O pedido de licença do funcionário foi indiferido pelo órgão responsável.

b) Os jurados discutiram acerca das provas apresentadas pela promotoria.

c) Os estelionatários foram pegos em fragrante, portanto permanecerão na cadeia.

d) A viatura policial trás o réu para a primeira sessão no fórum.

e) A ordem judicial exigiu o comprimento imediato das disposições de praxe.
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GABARITO: B.

Solução rápida:

Está correta a escrita da letra B. acerca de = sobre. Cuidado com a cerca de que indica 
distância. Ex.: o curso está a cerca de 5 metros.

Solução completa:

A letra A apresenta erro, pois a palavra correta seria indeferido.

A letra B é a nossa resposta.

A letra C apresenta erro, pois a palavra correta seria flagrante, isto é, no momento em que comete a ação. A palavra 
fragrante significa aroma.

A letra D apresenta erro, pois a palavra correta seria traz. A palavra trás significa depois, após.

A letra E apresenta erro, pois a palavra correta seria cumprimento. A palavra comprimento deve ser usada para 
dimensões.

A fuga dos rinocerontes

Espécie ameaçada de extinção escapa dos caçadores da maneira mais radical possível – pelo 
céu.

Os rinocerontes-negros estão entre os bichos mais visados da África, pois sua espécie é uma 
das preferidas pelo turismo de caça. Para tentar salvar alguns dos 4.500 espécimes que ainda 
restam na natureza, duas ONG ambientais apelaram para uma solução extrema: transportar 
os rinocerontes de helicóptero. A ação utilizou helicópteros militares para remover 19 espé-
cimes – com 1,4 toneladas cada um – de seu habitat original, na província de Cabo Oriental, 
no sudeste da África do Sul, e transferi-los para a província de Lampopo, no norte do país, a 
1.500 quilômetros de distância, onde viverão longe dos caçadores. Como o trajeto tem áreas 
inacessíveis de carro, os rinocerontes tiveram de voar por 24 quilômetros. Sedados e de olhos 
vendados (para evitar sustos caso acordassem), os rinocerontes foram içados pelos tornozelos 
e voaram entre 10 e 20 minutos. Parece meio brutal? Os responsáveis pela operação dizem 
que, além de mais eficiente para levar os paquidermes a locais de difícil acesso, o procedi-
mento é mais gentil.

(BADÔ, F. A fuga dos rinocerontes. Superinteressante, nº 229, 2011.)

97. (UFMT/2016 – TJ-MT – Analista Judiciário) Na construção da coesão textual, a relação entre hi-
perônimos e hipônimos é fundamental, pois contribuem para a retomada de sentido no 
texto. Marque com 1 as palavras que no texto funcionam como hiperônimos e com 2 as 
que funcionam como hipônimos.

( ) Espécie

( ) Espécimes

( ) Rinocerontes-negros

( ) Bichos

Assinale a sequência correta.
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a) 1, 1, 2, 1

b) 2, 2, 1, 1

c) 1, 2, 1, 2

d) 2, 1, 1, 2

GABARITO: A.

Solução rápida:

As palavras espécie, espécimes e bichos apresentam um caráter mais geral, logo, são 
classificadas como hiperônimos. A palavra rinocerontes-negros apresenta uma ideia mais 
específica, portanto, é classificada como hipônimo.

Solução completa:

Identificamos hiperonímia quando temos uma palavra de sentido mais amplo, mais genérico. A hiponímia ocorre 
quando temos uma palavra de sentido mais específico, mais restrito. Esses fenômenos ocorrem muito em textos 
para funcionarem na retomada de termos e não ocorrer repetição vocabular.

O cachorro fugiu, mas o animal foi logo encontrado.

Observe que a palavra animal retoma cachorro de uma maneira mais ampla, logo, é um hiperônimo. A palavra 
cachorro restringe a ideia de animal, logo, é um hipônimo.

98. (FUNDECT/2012 – TJ-MS – Analista Judiciário) O uso dos parônimos e da forma variante está correto 
na alternativa:

a) Está provado que, durante o exercício do mandado, os iminentes parlamentares des-
viaram vultosas quantias de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se esclareçam 
os motivos porque não foi instaurada uma CPI.

b) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares 
desviaram vultuosas quantias de dinheiro público. Espera se, no mínimo, que se 
esclareçam os motivos porquê não foi instaurada uma CPI

c) Está provada que, durante o exercício do mandato, os iminentes parlamentares desvia-
ram vultuosas quantias de dinheiro público. Espera se, no mínimo, que se esclareçam 
os motivos por quê não foi instaurada uma CPI.

d) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares 
desviaram vultosas quantias de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se es-
clareçam os motivos por que não foi instaurada uma CPI.

e) Está provado que, durante o exercício do mandado, os iminentes parlamentares des-
viaram vultuosas quantias de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se esclareça 
porquê não foi instaurada uma CPI.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A letra D apresenta todas as palavras colocadas corretamente.

Mandato – tempo de permanência em um cargo.
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Eminentes – importantes.

Vultosas – grandiosas.

Por que = pelos quais.

Solução completa:

A questão trabalha os conceitos de paronímia e homonímia. Parônimos são palavras que apresentam semelhança 
na escrita e na pronúncia. Homônimos são palavras que apresentam:

Mesma grafia.

Mesma pronúncia.

Mesma grafia e mesma pronúncia.

a) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares desviaram vultosas quantias 
de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se esclareçam os motivos por que não foi instaurada uma CPI.

b) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares desviaram vultosas quantias 
de dinheiro público. Espera se, no mínimo, que se esclareçam os motivos por que não foi instaurada uma CPI

c) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares desviaram vultosas quantias 
de dinheiro público. Espera se, no mínimo, que se esclareçam os motivos por que não foi instaurada uma CPI.

d) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares desviaram vultosas quantias 
de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se esclareçam os motivos por que não foi instaurada uma CPI.

e) Está provado que, durante o exercício do mandato, os eminentes parlamentares desviaram vultosas quantias 
de dinheiro público. Espera-se, no mínimo, que se esclareça por que não foi instaurada uma CPI.

99. (FAURGS/2017 – TJ-RS – Técnico Judiciário) Assinale a alternativa correspondente à sentença em 
que a palavra destacada está corretamente empregada.

a) Dirija-se à cessão de atendimento.

b) Machado de Assis foi um iminente escritor.

c) O meliante foi preso em fragrante delito.

d) Recomenda-se manter discrição em relação a assuntos sigilosos.

e) A intensão do magistrado era tão somente fazer justiça.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A letra D está correta, pois a palavra discrição indica ser discreto, não chamar a atenção.

Solução completa:

trabalha os conceitos de paronímia e homonímia. Parônimos são palavras que apresentam semelhança na escrita 
e na pronúncia. Homônimos são palavras que apresentam:

Mesma grafia.

Mesma pronúncia.

Mesma grafia e mesma pronúncia.

a) Dirija-se à seção de atendimento. -> seção = repartição.

b) Machado de Assis foi um eminente escritor. -> eminente = importante.
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c) O meliante foi preso em flagrante delito. -> flagrante = no ato.

d) Recomenda-se manter discrição em relação a assuntos sigilosos.

e) A intenção do magistrado era tão somente fazer justiça. -> intenção = desejo x intensão = intensidade.

100. (VUNESP/2019 – TJ-SP – Médico Judiciário) Assinale a alternativa que mantém o sentido do texto 
e emprega, corretamente, termos parônimos.

a) É essencial que juntas médicas promovam seções periódicas para chegar a diagnós-
ticos acurados.

b) Analistas discutem a cerca da migração de alguns profissionais para uma medicina 
mais técnica.

c) Jayme Murahovschi ratifica o ponto de vista de outros colegas que também acreditam 
que a profissão está vivendo uma reviravolta.

d) A finalidade da profissão não se alterou, porém, na atual conjetura, o modus operandi 
passa por drásticas mudanças.

e) Apesar das contribuições da robótica, não é fato eminente a realização de cirurgias 
sem a intervenção humana.

GABARITO: C.

Solução rápida:

A letra C apresenta a resposta correta, pois a palavra ratificar significa confirmar, isto é, 
não pode ser confundida com seu parônimo retificar, já que este significa corrigir.

Solução completa:

a) É essencial que juntas médicas promovam sessões periódicas para chegar a diagnósticos acurados.

b) Analistas discutem acerca da migração de alguns profissionais para uma medicina mais técnica.

c) Jayme Murahovschi ratifica o ponto de vista de outros colegas que também acreditam que a profissão está 
vivendo uma reviravolta.

d) A finalidade da profissão não se alterou, porém, na atual conjuntura, o modus operandi passa por drásticas 
mudanças.

e) Apesar das contribuições da robótica, não é fato iminente a realização de cirurgias sem a intervenção humana.

Mundo arriscado

O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno. Dúvidas 
sobre a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto global, juros em alta nos EUA, 
riscos de conflitos comerciais e de queda do fluxo de capitais para países emergentes são 
apenas alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais.

Tudo indica, assim, que o governo brasileiro terá de lidar de pronto com as fragilidades domés-
ticas, em especial o rombo das contas públicas. Não tardará até que investidores hoje aparen-
temente otimistas comecem a cobrar resultados concretos.

As projeções para o avanço do PIB mundial têm sido reduzidas nos últimos meses. O Fundo 
Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 ponto percentual – 3,7% 
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em ambos os anos – e apontou um cenário de menor sincronia entre os principais motores 
regionais.

Se até o início deste ano EUA, Europa e China davam sinais de vigor, agora acumulam-se 
decepções nos dois últimos casos.

Mesmo com juros ainda perto de zero, a zona do euro não deverá crescer mais que 1,5% 
neste ano. Há crescente insegurança no âmbito político, neste momento centrada na Itália 
e seu governo de direita populista, que propõe expansão do déficit de um setor público já 
endividado em excesso.

Não é animador que a Comissão Europeia tenha tomado a decisão inédita de rejeitar a proposta 
orçamentária da administração italiana. Embora o país ainda conserve o selo de bom pagador, 
os juros cobrados no mercado para financiar sua dívida dispararam.

Quanto à China, sua economia mostra menos vigor, e as autoridades precisam tomar decisões 
difíceis entre conter as dívidas já exageradas e estimular o crescimento.

O risco de escalada nos conflitos comerciais também é concreto, dado que o governo ame-
ricano ameaça impor uma terceira rodada de tarifas, desta vez sobre os US$ 270 bilhões em 
vendas anuais chinesas que ainda não foram taxadas.

Nos EUA, a alta dos juros, num contexto de emprego elevado e inflação perto da meta, já leva 
parte do mercado a temer uma desaceleração abrupta do PIB em 2019.

A vantagem do Brasil, hoje, é que há ampla ociosidade nas empresas, baixa inflação e, portanto, 
espaço para uma retomada mais forte.

(Editorial. Folha de S.Paulo, 01.11.2018. Adaptado)

101. (VUNESP/2019 – TJ-SP – Contador Jurídico) Assinale a alternativa em que o termo destacado está 
corretamente empregado, conforme os sentidos do texto.

a) De acordo com o Fundo Monetário Internacional, há uma eminente redução do PIB 
mundial para 2019.

b) É possível um conflito comercial, já que os EUA podem retificar uma terceira rodada 
de tarifas à China.

c) Investidores hoje otimistas logo exigirão o comprimento de medidas para que haja 
resultados concretos.

d) A decisão da Comissão Europeia mostra que a Itália infligiu acordos que visam evitar 
aumento de juros.

e) A recuperação econômica do Brasil poderá fluir bem, pois o país tem espaço para 
uma retomada mais forte.

GABARITO: E.

Solução rápida:

A letra E está correta, pois a palavra fluir significa correr com certa abundância, de modo 
que não deve ser confundido com o seu parônimo fruir. Este significa desfrutar.
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Solução completa:

A letra A está errada, pois a palavra correta a ser usada seria iminente’, já que se trada de algo que está prestes 
a ocorrer.

A letra B está errada, pois a palavra correta a ser usada seria ratificar, já que se trata de algo que será confirmado.

A letra C está errada, pois a palavra correta a ser usada seria cumprimento, já que se trata de uma realização.

A letra D está errada, pois a palavra correta a ser usada seria infringir, já que se trata de algo que foi desobedecido.

... capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes. (último 
parágrafo)

102. (FCC/2011 – TER-TO – Analista Judiciário) Considerando-se o par de palavras eminentes / iminen-
tes, é correto afirmar que se trata de exemplo de

a) antonímia.

b) sinonímia.

c) paronímia.

d) homonímia.

e) homofonia.

GABARITO: C.

Solução rápida:

As palavras trazidas pela questão são exemplos de paronímia, pois apresentam seme-
lhanças na escrita e na pronúncia.

Solução completa:

Antonímia – palavras diferentes com sentidos opostos. Esse processo gera os antônimos na língua portuguesa.

Sinonímia – palavras diferentes com sentidos idênticos ou semelhantes. Esse processo gera os sinônimos na língua 
portuguesa.

Homonímia – palavras iguais na grafia, na escrita ou na grafia e na escrita com sentidos diferentes. Esse processo 
gera os homônimos na língua portuguesa.

Homofonia – são palavras que possuem o mesmo som, mas a escrita e os sentidos são diferentes.

103. (UFMT/2016 – TJ-MT – Analista Judiciário) Na língua portuguesa, há muitas palavras parecidas, 
seja no modo de falar ou no de escrever. A palavra sessão, por exemplo, assemelha-se às 
palavras cessão e seção, mas cada uma apresenta sentido diferente. Esse caso, mesmo 
som, grafias diferentes, denomina-se homônimo homófono. Assinale a alternativa em que 
todas as palavras se encontram nesse caso.

a) taxa, cesta, assento

b) conserto, pleito, ótico

c) cheque, descrição, manga

d) serrar, ratificar, emergir
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GABARITO: A.

Solução rápida:

A questão quer saber qual alternativa apresenta palavras homônimas homófonas. A pa-
lavra taxa apresenta a palavra tacha. A palavra cesta apresenta a palavra sexta e a palavra 
assento apresenta a palavra acento.

Solução completa:

Apesar de a questão não parecer muito clara no início, ela pede a alternativa em que todas as palavras apresentem 
uma palavra homônima homófona, ou seja, que possua a mesma pronúncia que a palavra da questão.

As outras alternativas vão apresentar predominantemente parônimas, ou seja, palavras que sejam semelhantes na 
escrita e na pronúncia. A letra C, por exemplo, apresenta a palavra descrição que possui discrição como parônima.

104. (FGV/2020 – TJ-RS – Oficial de Justiça) Em todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida do 
vocábulo sublinhado por seu parônimo; a única das frases cuja forma de vocábulo subli-
nhado está correta é:

a) O motorista infligiu como leis do trânsito;

b) O prisioneiro dilatou os comparsas do assalto;

c) Não há nada que desabone sua conduta imoral;

d) A cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês;

e) Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa.

GABARITO: E.

Solução rápida:

A palavra cumprimento não deve ser confundida com o seu parônimo comprimento que 
se refere à medida.

Solução completa:

A letra A apresenta erro, pois o certo seria infringiu, já que se trata de desobedecer.

A letra B apresenta erro, pois o certo seria delatar, já que se trata de denunciar.

A letra C apresenta erro, pois desabonar significa depreciar, desconsiderar. Uma conduta que é imoral já é algo a 
se desabonar. Logo, não deve ser assinalada.

A letra D apresenta erro, pois uma cobrança duas vezes ao mês seria, no mínimo, quinzenal.

A letra E é a nossa resposta.

Leia os fragmentos de textos a seguir.

‘’Tornamo-nos personagens de uma estória inventada, “atores” de teatro. “Não é incrível que 
um ator, por uma simples ficção, um sonho apaixonado, amolde tanto sua alma à imaginação, 
que todo se lhe transforme o semblante, por completo o rosto lhe empalideça, lágrimas vertam 
dos seus olhos, suas palavras tremam e, inteiro seu organismo se acomode à essa mera ficção?’’

‘’Tornamo-nos personagens de uma estória inventada, “atores” de teatro. “Não é incrível que 
um ator, por uma simples ficção, um sonho apaixonado, amolde de tanto sua alma à imaginação, 
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que todo se lhe altere o semblante, por completo o rosto lhe empalideça, lágrimas vertam dos 
seus olhos, suas palavras tremam e, inteiro seu organismo se acomode à essa mera ficção?”

Fonte: <http://www.rubemalves.com.br/cronicasfolha.htm>.

105. (SEAP/2018 – TJ-MG – Estágio – Direito) As palavras destacadas neles são um caso de:
a) homonímia.
b) antonímia.
c) gíria.
d) sinonímia.
GABARITO: D.

Solução rápida:

As palavras transforme e altere possuem o mesmo sentido, mas são diferentes na escrita 
e no som. Isso é característica da sinonímia, ou seja, são sinônimos.

Solução completa:

a) Homonímia – são palavras que possuem a escrita, a grafia ou a escrita e a grafia iguais. Podem ser:

Homófonos – mesmo som.

Homógrafos – mesma grafia.

Perfeitos – mesma grafia e mesmo som.

b) Antonímia – são palavras que possuem sentidos opostos e grafia diferentes.

c) Gíria – são formas características da fala de um determinado grupo social.

106. (SEAP/2018 – TJ-MG – Estágio – Direito) Marque a alternativa INCORRETA.

a) a palavra sessão quer dizer reunião. Exemplo: Assistimos a sessão de cinema.

b) a palavra seção tem o significado de doação (relaciona-se com o verbo ceder). Exem-
plo: A seção de móveis velhos ajudou aquele orfanato.

c) A palavra conserto significa reparo, remendo. Exemplo: O conserto do relógio sairá 
caro.

d) a palavra concerto quer dizer apresentação musical. Exemplo: Fomos assistir a um 
concerto no teatro municipal.

GABARITO: B.

Solução rápida:

A palavra seção tem o significado de repartição. A palavra que se relaciona com o verbo 
ceder é cessão.

Solução completa:

Um dos homônimos mais famosos da língua portuguesa é o grupo de palavras sessão, seção e cessão. Elas são 
homônimas homófonas, pois possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente.

Sessão – reunião que ocorre em um determinado período de tempo.

Seção – repartição.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 67

Cessão – ato ou efeito de ceder.

É preciso ter noção dos sentidos para não errar na hora da prova. Todas as outras alternativas apresentam colo-
cações pertinentes sobre palavras da língua portuguesa.

107. (CIEE/2019 – TJ-DFT – Estágio – Direito)  Domingos Paschoal Cegalla (2010) ensina que “a ortografia trata 
do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita”. Com base nesse 
postulado e considerando algumas palavras empregadas no texto, analise as afirmativas 
a seguir:

I. A palavra “natureza” (1º§) é grafada com final “eza” pelo mesmo motivo que o termo 
“repreza”.

II. O termo “eminentes” (3º§) é homônimo da palavra “iminentes”, que significa “imediatos, 
próximos”.

III. O vocábulo “mensagem” (4º§) é escrito com “g” por ser um substantivo terminado 
em “agem”. Tal regra ortográfica possui uma exceção, materializada através da palavra 
“pajem”.

É correto o que se afirma em

a) I.

b) III.

c) I e II.

d) II e III.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Apenas a afirmação III apresenta uma informação correta. A regra é que os substantivos 
que apresentem essa terminação agem sejam grafados com g.

Solução completa:

I – A palavra represa é grafada com s.

II – O termo eminentes é parônimo do termo iminentes, já que possuem semelhança e não igualdade em sua forma. 
O termo eminentes significa digno, importante. Já a palavra iminentes significa algo que está prestes a ocorrer.

108. (CIEE/2017 – TJ-DFT – Estágio – Direito) Complete a frase corretamente: A Câmara de Deputados 
deliberou _______ para que fosse discutida a _______ da distribuição de livros didáticos 
aos alunos do centro universitário.

a) sessão, cessão

b) cessão, sessão

c) sessão, seção

d) cessão, seção
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GABARITO: A.

Solução rápida:

A Câmara de Deputados deliberou sessão para que fosse discutida a cessão da distribuição 
de livros didáticos aos alunos do centro universitário.

Solução completa:

Um dos homônimos mais famosos da língua portuguesa é o grupo de palavras sessão, seção e cessão. Elas são 
homônimas homófonas, pois possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente.

Sessão – reunião que ocorre em um determinado período de tempo.

Seção – repartição.

Cessão – ato ou efeito de ceder.

A partir disso, podemos entender que a letra A está correta, pois a primeira palavra faz referência a uma reunião 
e a segunda ao ato de ceder.

109. (TJ-AP/2019 – TJ-AP – Estágio – Nível Superior) Indique a alternativa em que as palavras completam, 
corretamente, os espaços das frases abaixo.

O perigo era _____________ . Os portadores de deficiência auditiva não conseguem __________ 
os sons com nitidez.

Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas ______________ cada uma das balanças dos 
feirantes. O governo ditatorial ___________ severos castigos aos participantes das manifes-
tações de protesto.

a) iminente – discriminar – auferiram – infringiu.

b) eminente – descriminar – aferiram – infligiu.

c) eminente – discriminar – auferiram – infligiu.

d) iminente – discriminar – aferiram – infligiu.

GABARITO: D.

Solução rápida:

O perigo era iminente . Os portadores de deficiência auditiva não conseguem discriminar 
os sons com nitidez.

Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas aferiram cada uma das balanças dos feiran-
tes. O governo ditatorial infligiu severos castigos aos participantes das manifestações 
de protesto.

Solução completa:

Iminente – Prestes a ocorrer.

Eminente – digno, importante.

Discriminar – distinguir.

Descriminar – deixar de ser crime.

Auferiram – ter como resultado.
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Aferir – examinar a exatidão dos instrumentos.

Infringir – desobedecer.

Infligir – aplicar pena.

Leia os segmentos a seguir:

I. “... necessário para o reforço e legitimação das identidades...” Eu reforço a ideia de que 
devemos nos colocar sempre no lugar do outro.

II. O aluno pediu que prova fosse revisada, mas o professor ratificou a nota. O aluno pediu 
que a prova fosse revisada e, após isso, o professor retificou a nota.

110. (ESMARN/2014 – TJ-RN – Juiz Leigo) Tomando como base os pares destacados nos segmentos I e 
II, podemos afirmar que eles são, respectivamente, exemplos de

a) Homônimos homófonos / homônimos homógrafos.

b) Homônimos homófonos e parônimos.

c) Homônimos homógrafos e parônimos.

d) Homônimos perfeitos / parônimos.

e) Parônimos / homônimos homógrafos.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Podemos observar que as palavras na afirmativa I possuem a mesma escrita, mas a 
pronúncia é diferente. O substantivo reforço possui a pronúncia fechada (refôrço). Já o 
verbo possui a pronúncia aberta (refórço). Ratificar e retificar são palavras parecidas com 
sentidos diferentes, logo, são parônimos.

Solução completa:

Homonímia – são vocábulos que possuem a escrita, a grafia ou a escrita e a grafia iguais. Podem ser:

Homófonos – mesmo som.

Homógrafos – mesma grafia.

Perfeitos – mesma grafia e mesmo som.

Paronímia – são palavras que possuem sentidos diversos, mas são muito semelhantes em suas formas.

Cobrar responsabilidade

No início do mês, um assaltante matou um jovem em São Paulo com um tiro na cabeça, mesmo 
depois de a vítima ter lhe passado o celular. Identificado por câmeras do sistema de segurança do 
prédio do rapaz, o criminoso foi localizado pela polícia, mas – apesar de todos os registros que 
não deixam dúvidas sobre a autoria do assassinato – não ficará um dia preso. Menor de idade, foi 
“apreendido” e levado a um centro de recolhimento. O máximo de punição a que está sujeito é 
submeter-se, por três anos, à aplicação de medidas “socioeducativas”.

Não é um caso isolado na crônica de crimes cometidos por menores de idade no país. Mas 
houve, nesse episódio de São Paulo, uma circunstância que o transformou em mais um exemplo 
emblemático do equivocado abrigo legal que o Estatuto da Criança e do Adolescente confere a 
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criminosos que estão longe de poderem justificar suas ações com o argumento da imaturidade: 
ao disparar friamente contra o estudante paulista, a assaltante estava a três dias de completar 18 
anos. Pela selvageria do assassinato, o caso remete à barbárie de que foi vítima, no Rio, o menino 
João Hélio, em 2007. Também nesse episódio, um dos bandidos que participaram do martírio do 
garoto estava a pouco tempo de atingir a maioridade.

Nos dois casos, convencionou-se, ao anteparo do ECA, que a diferença de alguns dias – ou, 
ainda que o fosse, de alguns meses – teria modificado os padrões de discernimento dos assassinos. 
Eles não saberiam o que estavam fazendo. É um tipo de interpretação que anaboliza espertezas da 
criminalidade, como o emprego de menores em ações – inclusive armadas – de quadrilhas organi-
zadas, ou serve de salvo-conduto a jovens criminosos para afrontar a lei.

O raciocínio, nesses casos, é tão cristalino quanto perverso: colocam-se jovens, muitos dos 
quais mal entraram na adolescência, na linha de frente de ações criminosas porque, protegidos pelo 
ECA, e diante da generalizada ruína administrativa dos órgãos encarregados de aplicar as medidas 
socioeducativas, na prática eles são inimputáveis. Tornam-se, assim, personagens de vestibulares 
para a entrada em definitivo, sem chances de recuperação, numa vida de crimes.

É dever do Estado (em atendimento a um direito inalienável) prover crianças e adolescentes 
com cuidados, segurança, oportunidades, inclusive de recuperação diante de deslizes sociais. Neste 
sentido, o ECA mantém dispositivos importantes, que asseguram proteção a uma parcela da popu-
lação em geral incapaz de discernir entre o certo e o errado à luz das regras sociais. Mas, se estes 
são aspectos consideráveis, por outro lado é condenável o viés paternalista de uma lei orgânica 
que mais contempla direitos do que cobra obrigações daqueles a quem pretende proteger. O país 
precisa rever o ECA, principalmente no que tange ao limite de idade para efeitos de responsabi-
lidade criminal. É uma atitude que implica coragem (de enfrentar tabus que não se sustentam 
no confronto com a realidade) e o abandono da hipocrisia (que tem cercado esse imprescindível 
debate). (O Globo, 22/04/2013).

111. (FGV – 2013 – AL/MA – CONSULTOR LEGISLATIVO) Assinale a alternativa que apresenta a relação ina-
dequada entre o verbo presente no texto e o seu substantivo cognato.

a) Submeter – submissão.

b) Prover – provisão.

c) Completar – complemento

d) Anabolizar – anabolismo.

e) Implicar – implicação.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O substantivo “complemento” está ligado ao verbo “complementar”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Substantivo cognato é aquele que pertence à mesma família do verbo.

O substantivo cognato do verbo “completar” seria “completo”.

Exemplo: o completo chegou. (o inteiro) chegou.

GABARITO: C.
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112. (MAKIYAMA – 2015 – BANESTES – TÉCNICO BANCÁRIO) Assinale a alternativa em que a forma feminina 
esteja incorreta:

a) frade  → freira.

b) barão  → baroa.

c) cavalheiro  → dama.

d) imperador  → imperadora.

e) a cobra macho  → a cobra fêmea.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A forma correta do feminino da palavra “barão” é “baronesa”, não admitindo a forma 
“baroa”.

SOLUÇÃO COMPLETA

A língua portuguesa possui palavras que admitem, em alguns exemplos, mais de uma forma para o feminino. Isso 
é o caso da palavra “imperador” que admite a forma “imperatriz” e “imperadora”. Entretanto, esse pensamento não 
é extensivo para todas as palavras da língua portuguesa.

GABARITO: B.

113. (ZAMBINI – 2016 – MPE/SP – AUXILIAR DE PROMOTORIA) Assinale a alternativa em que a flexão de 
gênero do substantivo não está adequada à norma culta.

a) folião – foliona.

b) judeu – judeia.

c) elefante – elefanta.

d) ilhéu – ilhoa.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “judeia” não está registrada como forma correta do feminino da palavra “judeu”. 
A forma correta é “judia”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Precisamos observar que a formação do feminino não funciona igualmente para todas as palavras. Há terminações 
que funcionam para alguns vocábulos e outras que se aplicam a determinadas palavras.

FLEXÃO DE GÊNERO: O gênero do adjetivo pode ser uniforme ou biforme.

1. Gênero uniforme: apresenta apenas uma forma para o masculino e para o feminino.

Exemplos:

Trabalho/atividade excelente.

Ato/ação nobre.

Pessoa/indivíduo cruel.

Homem/mulher simples.

Homem/mulher capaz.

Menino/menina inteligente.
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Pessoa/indivíduo perspicaz.

2. Gênero biforme: apresenta uma forma para o masculino e para o feminino.

Exemplos:

Lindo, linda

Mau, má

Espanhol, espanhola.

Inglês, inglesa.

Professor, professora

Europeu, europeia.

Pigmeu, pigmeia.

Tabaréu, tabaroa.

Vão, vã.

GABARITO: B.

114. (FGV – 2019 – DPE/RJ – TÉCNICO DE DEFENSORIA PÚBLICA) “Até mesmo de um corpúsculo disforme 
pode sair um espírito realmente forte e virtuoso”.

Nessa frase, há uma forma diminutiva de corpo; a frase abaixo em que o diminutivo sublinhado 
perdeu o sentido original de diminutivo e passou a significar outra realidade é:

a) Havia na parede uma portinhola por onde se compravam as entradas para o jogo.

b) Era uma revistinha francesa que cabia no bolso da camisa.

c) Os alunos verificaram na folhinha as datas previstas para as provas finais.

d) Comeu muitos biscoitinhos de araruta, gostosíssimos.

e) Apesar de ser um vidrinho bem diminuto, o preço era alto.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “folhinha” está sendo usada com o sentido de calendário.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão abordou a possibilidade de uma palavra sofrer alteração devido à variação para o grau diminutivo.

Podemos observar que a palavra da alternativa C não representa uma folha pequena. Pode-se entender “folhinha” 
como calendário. O que deve ser avaliado para esse tipo de questão é o contexto, pois isso pode colocar a palavra 
dentro de um período em que a visualização do sentido seja mais fácil.

GABARITO: C.

Os sebos

Outro dia resolvi peregrinar por alguns sebos do Centro da cidade. Há quanto tempo! O hábito 
de frequentar sebos remonta à minha juventude, quando ingressei na universidade. O Jornal do 
Commercio publicava, aos domingos, em pequenos anúncios, relações de livros e revistas, que 
tinham sido adquiridos por eles. Segunda-feira, às sete da manhã, eis-me em frente à loja do 
sebo que me interessava. A casa, daquelas bem antigas, só abria às oito, mas, uma hora antes, se 
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formava, na calçada, uma pequena fila de bibliófilos. Abria muito cedo sim, porque o dono sabia da 
ansiedade daqueles madrugadores. Situava-se numa daquelas ruas próximas à Praça Tiradentes. Se 
eu chegasse em segundo lugar, corria o risco sério de o primeiro da fila querer exatamente a obra 
que eu tanto sonhava ter em minha biblioteca, que acolhia os primeiros livros. Frustração, por que 
passei algumas vezes, horrível. Um dia de lamentações pela perda. Já era quase minha, afinal! A 
aflição em querer adivinhar qual obra interessava ao meu possível concorrente era muito forte. 
Que vontade de perguntar logo que ele declinasse o nome do autor cobiçado. Era um jovem, e 
meus companheiros de expectativa, bem mais velhos. A época, outra, também impunha respeito 
aos mais velhos. Muitos livros importantes, para aquele tempo, foram sendo adquiridos assim pelo 
estudante de Letras. (Carlos Eduardo Falcão Uchoa).

115. (FGV – 2013 – AL/MT – PROFESSOR) “O Jornal do Commercio publicava, aos domingos, em pequenos 
anúncios, relações de livros e revistas…”.

O termo sublinhado mostra uma forma analítica de produzir-se o diminutivo do substantivo 
“anúncio”. A forma sintética correta desse diminutivo é:

a) anunciozinhos.

b) anuncinhos.

c) anuncioszinhos.

d) anunciosinhos.

e) anunciossinhos.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A forma culta da palavra “anúncio” no diminutivo é “anunciozinhos”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Existe uma diferença muito grande entre um diminutivo na linguagem coloquial e na norma padrão.

Para formarmos o plural de um diminutivo, precisamos seguir os seguintes passos:

1- passar o substantivo para o plural;

2- trocar o “s” pelo “z”;

3- acrescentar o sufixo de diminutivo (-inho).

Exemplo:

flor  → flores  → florezinha  → florezinhas

anúncio  → anúncios  → anunciozinho  → anunciozinhos

GABARITO: A.

Carta ao leitor – Uma falsa solução mágica

O perigo de políticas públicas desgastadas, que custam caro e dão pouco resultado, serem 
substituídas por outras ainda piores é sempre muito alto quando não há bons exemplos para emu-
lar. A legalização da maconha é uma dessas soluções aparentemente simples para um problema 
complexo que muitos estudiosos e políticos sérios, e outros nem tanto, defendem na falta de uma 
ideia melhor. A premissa, nunca testada na prática em sua totalidade, é que a liberação da produ-
ção, da venda e do consumo da Cannabis seria suficiente para eliminar do problema sua porção 
mais danosa, a cadeia de crimes alimentada pelo dinheiro do tráfico. Pois os eleitores do Uruguai 

https://www.alfaconcursos.com.br


74

e do Colorado e de Washington, nos Estados Unidos, decidiram, pelo voto direto ou de seus repre-
sentantes, ser cobaias da experiência de legalizar a maconha. Dentro de alguns meses, qualquer 
cidadão adulto do nosso país vizinho e dos dois estados americanos poderá comprar a droga numa 
farmácia ou loja especializada.

VEJA destacou duas repórteres para ver de perto o impacto que a legalização da maconha 
está tendo entre os uruguaios e os americanos. Sim, porque, mesmo antes da entrada em vigor 
das leis, seu espírito liberalizante já se instalou. As jornalistas viram uma realidade menos rósea 
que aquela com que os defensores da medida costumam sonhar. Uma das repórteres visitou seis 
cidades em Washington, no Colorado e na Califórnia, onde, a exemplo de outros dezessete estados 
e da capital americana, a maconha é de quase livre acesso, mesmo que, teoricamente, só possa 
ser vendida por prescrição médica.

Da mesma forma que ocorre com as bebidas alcoólicas, há sempre algum adulto irresponsável 
disposto a comprar maconha para um adolescente usar. “Preparando-se para a entrada em vigor da 
nova lei, as lojas vão vender maconha muito mais potente do que a dos traficantes”, diz a repórter. 
Nossa segunda repórter teve uma impressão ainda mais negativa do caso uruguaio. Enquanto nos 
estados americanos existe uma provisão para avaliar de tempos em tempos o acerto da legalização, 
no Uruguai predomina a improvisação: “Ninguém analisou em profundidade as consequências de 
longo prazo que a legalização pode trazer”. (Veja, 13/11/2013).

116. (FGV – 2013 – AL/MT – EDITOR DE TEXTOS)  Há uma série de substantivos no texto que são deriva-
dos de verbos. Assinale a alternativa em que a correspondência de substantivo/verbo não é 
adequada.

a) “…defendem na falta de uma ideia melhor” – faltar.

b) “…mesmo antes da entrada em vigor das leis…” – entrar.

c) “…só possa ser vendida por prescrição médica” – prescrever.

d) “…nos estados americanos existe uma provisão para avaliar…” – provir.

e) “…da venda e do consumo da Cannabis…” – consumir.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Provisão: ato ou efeito de prover; provimento, abastecimento, fornecimento.

Provir: ser proveniente de; vir, proceder, sair. “Povos que provieram da Ásia.”

SOLUÇÃO COMPLETA

A predominância é de que os substantivos são originados de verbo. São substantivos chamados deverbais.

Faltar – gera o substantivo “falta”;

Entrada – gera o substantivo “entrada”;

Prescrever – gera o substantivo “prescrição”;

Consumir – gera o substantivo “consumo”.

Proveniência – ato ou efeito de provir.

GABARITO: D.
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117. (MPE/GO – 2017 – MPE/GO – SECRETÁRIO AUXILIAR) Assinale a alternativa em que as palavras em 
destaque podem ser classificadas como substantivos:

a) Eu pulo as questões que considero difíceis.

b) Disseram que eu amasso o carro toda vez que com ele saio.

c) Ana Laura deseja que seus pais viajem durante o carnaval.

d) Todas as manhãs, o pai reza para que seu filho não perca a vida.

e) A sutil beleza das suas palavras o comoveu e o fez chorar.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “beleza” é um substantivo que aceita o artigo definido feminino “a” e que está 
sendo caracterizada pelo adjetivo “sutil”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Substantivo é a classe de palavra variável que nomeia os seres. Podemos analisar que nas alternativas temos:

A: verbo “pular” na primeira pessoa do singular do presente do indicativo.

B: verbo “amassar” na primeira pessoa do singular do presente do indicativo.

C: verbo “viajar” na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.

D: Verbo “perder” na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo.

GABARITO: E.

118. (MPE/GO – 2017 – MPE/GO – SECRETÁRIO AUXILIAR) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
são do gênero feminino:

a) omoplata, apendicite, cal, ferrugem.

b) cal, faringe, dó, alface, telefonema.

c) criança, cônjuge, champanha, dó, afã.

d) cólera, agente, pianista, guaraná, vitrina.

e) jacaré, ordenação, sofisma, análise, nauta.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Todos os substantivos, na letra A, são femininos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Para caracterizarmos o gênero da palavra, devemos olhar para o artigo. Podemos analisar as palavras que possuem 
o gênero masculino mais facilmente reconhecido para eliminarmos a alternativa.

Na letra B, sabemos que “telefonema” é masculino (o telefonema).

Na letra C, sabemos que “champanha” é masculino.

Na letra D, sabemos que “guaraná” é um substantivo masculino.

Na letra E, sabemos que “sofisma” é masculino.

GABARITO: A.
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Selfie vira senha para cartão de crédito com o uso de biometria

Com o aumento do risco de roubo de dados, surgem também novas formas de proteção, 
que vão além das senhas e de outros métodos tradicionais de autenticação. Desponta entre elas a 
identificação biométrica, que utiliza as características físicas de cada pessoa.

A impressão digital é a mais conhecida mas está longe de ser a única. Atualmente, computa-
dores já conseguem reconhecer a face, a íris, as veias dos olhos, o formato das orelhas, a geometria 
das mãos e a voz.

“Há movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de biometrias para dar 
segurança aos seus processos de negócios, notadamente nas áreas bancária, de saúde privada e 
de varejo”, diz Célio Ribeiro, presidente-executivo da Abrid (Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia em Identificação Digital).

Nos EUA, a MasterCard iniciou um programa de testes com o qual uma selfie é usada para 
efetuar pagamentos. Na hora de pagar, o cliente não terá de digitar senhas; bastará tirar uma foto 
da própria face com o celular e um app da operadora fará o trabalho de identificação.

No Brasil, já há 90 mil caixas eletrônicos equipados com os sensores, de acordo com a HDI 
Biometrics, empresa especializada em produtos biométricos. E outros 70 mil ainda passarão pela 
transformação. No varejo, as soluções poderiam ser usadas na hora de abertura de crediários, alvo 
comum de fraudes por meio de documentos falsos. A Certibio, por exemplo, pretende oferecer 
um sistema que utiliza o banco de dados de órgãos oficiais de identificação para a validação da 
identidade.

Apesar da expansão do uso da tecnologia, a autenticação biométrica ainda gera desconfiança 
nos usuários domésticos, que têm dúvidas sobre a segurança dos dados.

Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/futuro-digital/seguranca-e-o-mundo-digital/
selfie-vira-senhapara-cartao-de-credito-com-uso-de-biometria.shtml> Acesso em: 12/11/2015

119. (FGR – 2016 – CÂMARA DE CARMO DE MINAS/MG – CONTADOR) Leia: “(…) Na hora de pagar, o cliente 
não terá de digitar senhas (…)”.

Quanto à classificação de substantivos uniformes em gênero, marque a alternativa cujos vocá-
bulos tenham a classificação idêntica à do substantivo sublinhado:

a) testemunha, monstro.

b) mártir, médium.

c) indivíduo, cônjuge.

d) praça, criança.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O substantivo “cliente” possui a designação de gênero apresentada pelo artigo que o 
acompanha. Podemos dizer “o cliente” ou “a cliente”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Os substantivos podem variar em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo 
e diminutivo).

1) GÊNERO: os gêneros do substantivo podem ser biformes, uniformes ou epicenos.

a) Biformes: apresentam uma forma para o masculino e para o feminino.
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Exemplos: Gato, gata / Garoto, garota / Filho, filha / Bacharel, bacharela / Monge, monja / Oficial, oficiala / Capitão, 
capitã / Pigmeu, pigmeia / Galo, galinha / Perdigão, perdiz, / Cavalheiro, dama / Cavaleiro, amazona / Zangão, 
abelha / Padrinho, madrinha / Plebeu, plebeia / Ator, atriz / Obstetra, obstetriz / Herói, heroína / Juiz, juíza / Poeta, 
poetisa / Prefeito, prefeita.

b) Uniformes: podem ser comuns de dois ou sobrecomuns.

✓Comuns de dois: a designação de gênero é feita por meio de um determinante (artigo, numeral, pronome, adje-
tivo). Exemplos: o cliente / a cliente, dois dentistas / duas dentistas, meu gerente / minha gerente, jovem educado 
/ jovem educada.

✓Sobrecomuns: o gênero é definido pelo contexto, visto que há só uma forma para masculino ou feminino. Exemplos: 
a testemunha, a criança, o ídolo, a vítima, o algoz, a pessoa, o carrasco, o cônjuge, a criatura.

c) Epicenos: nomeiam animais e espécies vegetais. Os substantivos epicenos têm seu gênero identificado por 
determinantes (masculino e feminino). O sexo é identificado pelas palavras “macho” e “fêmea”. Exemplos: o jacaré 
macho/ o jacaré fêmea, a cobra macho / a cobra fêmea, o mamoeiro macho/ o mamoeiro fêmea, o musgo macho 
/ o musgo fêmea, a pulga macho / a pulga fêmea, o panda macho / o panda fêmea, o pinguim macho / o pinguim 
fêmea, a serpente macho / a serpente fêmea, o mosquito macho / o mosquito fêmea, a jiboia macho / a jiboia 
fêmea, a hiena macho / a hiena fêmea, o rinoceronte macho / o rinoceronte fêmea, a águia macho / a águia fêmea.

GABARITO: B.

Amor de passarinho

Desde que mandei colocar na minha janela uns vasos de gerânio, eles começaram a aparecer. 
Dependurei ali um bebedouro, desses para beija-flor, mas são de outra espécie os que aparecem 
todas as manhãs e se fartam de água açucarada, na maior algazarra. Pude observar então que um 
deles só vem quando os demais já se foram.

Vem todas as manhãs. Sei que é ele e não outro por um pormenor que o distingue dos demais: 
só tem uma perna. Não é todo dia que costuma aparecer mais de um passarinho com uma perna só.

[…]

Ao pousar, equilibra-se sem dificuldade na única perna, batendo as asas e deixando à mostra, 
em lugar da outra, apenas um cotozinho. É de se ver as suas passarinhices no peitoril da janela, 
ou a saltitar de galho em galho, entre os gerânios, como se estivesse fazendo bonito para mim. Às 
vezes se atreve a passar voando pelo meu nariz e vai-se embora pela outra janela.

[…]

Enquanto escrevo, ele acaba de chegar. Paro um pouco e fico a olhá-lo. Acostumado a ser 
observado por mim, já está perdendo a cerimônia. Finge que não me vê, beberica um pouco a sua 
aguinha, dá um pulo para lá, outro para cá, esvoaça sobre um gerânio, volta ao bebedouro, apoian-
do-se num galho. Mas agora acaba de chegar outro que, prevalecendo-se da superioridade que lhe 
conferem as duas pernas, em vez de confraternizar, expulsa o pernetinha a bicadas, e passa a beber 
da sua água. A um canto da janela, meio jururu, ele fica aguardando os acontecimentos, enquanto 
eu enxoto o seu atrevido semelhante. Quer dizer que até entre eles predomina a lei do mais forte! 
De novo senhor absoluto da janela, meu amiguinho volta a bebericar e depois vai embora, não sem 
me fazer uma reverência de agradecimento.

[…]

Chamei-o de amiguinho, e entendo agora por que Jayme Ovalle, que chegou a ficar noivo de 
uma pomba, dizia que Deus era Poeta, sendo o passarinho o mais perfeito soneto de Sua Criação. 
Com sua única perninha, este é o meu pequenino e sofrido companheiro, a me ensinar que a vida 
é boa e vale a pena, é possível ser feliz.
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Desde então muita coisa aconteceu. Para começar, a comprovação de que não era amiguinho 
e sim amiguinha – segundo me informou o jardineiro: responsável pelos gerânios e pelo bebedouro, 
seu Lourival entende de muitas coisas, e também do sexo dos passarinhos.

A prova de que era fêmea estava no companheiro que arranjou e com quem logo começou a 
aparecer. Este, um pouco maior e mais empombadinho, tomava conta dela, afastando os concorren-
tes. E os dois ficavam de brincadeira um com o outro, de cá para lá, ou mesmo de namoro, esfregando 
as cabecinhas. Às vezes ela se afastava desses afagos, voava em minha direção e se detinha no ar 
a um metro de minha cabeça, agitando as asas, para em seguida partir feito uma seta janela afora. 
Não sei o que procurava exprimir com o ritual dessa proeza de colibri. Alguma mensagem de amor, 
em código de passarinho? Talvez não mais que um recado prosaico, vou ali e volto já.

E assim a Pernetinha, como se tornou conhecida entre os meus amigos – alguns chegaram 
a conhecê-la pessoalmente –, não passou mais um só dia sem aparecer. Mesmo durante minhas 
viagens continuou vindo, segundo seu Lourival, que se encarrega de manter cheio o bebedouro na 
minha ausência.

Só de uns dias para cá deixou de vir. Fiquei apreensivo, pois a última vez que veio foi num dia 
de chuva, estava toda molhada, as peninhas do peito arrepiadas. Talvez tivesse adoecido. Não sei 
se passarinho pega gripe ou morre de pneumonia. Segundo me esclareceu Rubem Braga, o sádico, 
costuma morrer é de gato. Ainda mais sendo perneta. Hoje pela manhã conversei com o jardineiro 
sobre a minha apreensão: vários dias sem aparecer! Ele tirou o boné, coçou a cabeça, e acabou 
contando o que vinha escondendo de mim, uma pequena tragédia.  Debaixo do bebedouro fica 
um prato fundo, de plástico, para aparar a água que os passarinhos deixam respingar – mesmo 
os bem-educados como a Pernetinha. Numa dessas manhãs, ele a encontrou caída no fundo do 
prato, as penas presas num resto pegajoso de água com açúcar. Provavelmente perdeu o equilíbrio, 
tombou ali dentro e não conseguiu mais se desprender com a única perninha.

Compungido, seu Lourival preferiu não me contar nada, porque me viu triste com a morte do 
poeta, também meu amigo.

Naquele mesmo dia.

(SABINO, 2010)

120. (IDECAN – 2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES – AGENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO) O emprego 
do grau diminutivo, na língua portuguesa, pode atribuir vários sentidos aos substantivos além 
da ideia de diminuição. De acordo com o exposto, analise os trechos a seguir:

I. “Finge que não me vê, beberica um pouco a sua aguinha,…” (4º§)

II. “meu amiguinho volta a bebericar…” (4º§)

III. “Com sua única perninha,…” (5º§)

Assinale o único sentido que não se faz presente nos substantivos dos trechos anteriores. Ironia.

a) Carinho.

b) Ternura.

c) Afetuosidade.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender.

Exemplo: “ ele é um ótimo jogador, só perdeu três pênaltis. “
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Podemos reparar que não há essa intenção nas afirmativas trazidas pela questão.

SOLUÇÃO COMPLETA

Quando usamos a figura de linguagem ironia, queremos passar uma informação, mas usamos palavras contrárias. 
Isso chama a atenção do interlocutor e é um recurso estilístico bastante utilizado por alguns autores.

Nas afirmativas trazidas pela questão, o uso do diminutivo é destacado e precisa ser analisado para entendermos 
o sentido dado a essa construção.

Uso do aumentativo com sentido irônico:

• O sabichão ali sabe tudo.

O uso dos diminutivos indica com maior frequência desprezo e afetividade.

• Quem esse professorzinho pensa que é? (desprezo).

• Meu paizinho é um doce de pessoa. (afetividade).

GABARITO: A.

De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, 
eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de quatro meses, a 
Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos; mandou-se anexar uma galeria 
de mais trinta e sete. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos 
no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e 
vilão, que todos os dias, depois do almoço, fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de 
tropos, de antíteses, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, 
Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer. Quê! um rapaz que ele vira, três meses 
antes, jogando peteca na rua!

— Não digo que não, respondia-lhe o alienista; mas a verdade é o que Vossa Reverendíssima 
está vendo. Isto é todos os dias.

— Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na torre de 
Babel, segundo nos conta a Escritura; provavelmente, confundidas antigamente as línguas, é fácil 
trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe…

— Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois 
de refletir um instante, mas não é impossível que haja também alguma razão humana, e puramente 
científica, e disso trato…

— Vá que seja, e fico ansioso. Realmente!

(ASSIS, 2014, p. 24-25)

121. (FCC – 2019 – CÂMARA DE FORTALEZA/CE – CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO) Em “e menos ainda o 
inexplicável de alguns casos.” (1° parágrafo) e “Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão,” 
(1° parágrafo), os termos sublinhados constituem:

a) substantivo e adjetivo, respectivamente.

b) substantivos.

c) adjetivos.

d) adjetivo e substantivo, respectivamente.

e) advérbio e adjetivo, respectivamente.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

O termo “inexplicável” está posposto ao artigo “o”, o que caracteriza um uso substantivo. 
Já a palavra “bronco” caracteriza o rapaz, logo, é adjetivo.

SOLUÇÃO COMPLETA

Substantivo é a classe de palavra variável que serve para nomear um ser ou um objeto. A presença de algumas 
classes antes das palavras faz com que haja uma substantivação, ou seja, o vocábulo deixa de ter a classificação 
original e passa a ser um substantivo.

Exemplo: A menina gosta de cantar. Repare que a palavra “cantar” é um verbo nessa situação, pois indica ação.

Quando dizemos, no entanto, “o cantar dos pássaros é belo”, temos uma palavra substantivada, isto é, deixou de 
ser verbo e passou a ser substantivo. O que gerou essa substantivação foi a presença do artigo “o” anteposto ao 
vocábulo “cantar”.

No exemplo da questão, temos o termo “inexplicável” posposto ao artigo “o”, de modo que podemos caracterizar 
essa palavra como substantivo. Obviamente temos alguns casos em que a palavra “inexplicável” poderia ser usada 
como adjetivo.

Exemplo: o trabalho dos alunos foi inexplicável.

Nesse momento, a palavra “inexplicável” funciona como adjetivo, pois atribui uma característica ao termo “trabalho”, 
que é substantivo.

GABARITO: A.

122. (FUNDEP – 2018 – CÂMARA DE SANTA BÁRBARA/MG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) Assinale a alternativa 
em que o substantivo destacado não está no aumentativo.

a) Carlos deu uma beijoca em Aline.

b) Adriana foi ao supermercado.

c) O chão estava cheio de vidrilho.

d) João bebeu um copaço de água.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A palavra “vidrilhos” faz referência a pequenos pedaços de vidro.

SOLUÇÃO COMPLETA

Os substantivos podem se flexionar no grau aumentativo ou no grau diminutivo. Exemplos: muro  → murinho  → 
murão.

pai  → paizinho  → paizão.

Alguns casos curiosos

Aumentativos:

Barba – Barbaça

Barca – Barcaça

Beiço – Beiçorra, Beiçola

Boca – Bocarra

Cabeça – Cabeçorra

Cão – Canzarrão
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Casa – Casarão

Faca – Facalhaz, Facalhão

Fatia – Fatacaz

Fogo – Fogaréu

Homem – Homenzarrão

Inseto – Insetarrão

Ladrão – Ladravaz

Nariz – Narigão

Povo – Povaréu

Voz – Vozeirão

Diminutivos:

Cão – Canito, Cãozito

Casa – Casita, Casucha

Corpo – Corpúsculo

Gota – Gotícula

Nó – Nódulo

Nota – Nótula

Núcleo – Nucléolo

Ovo – Óvulo

Porção – Porciúncula

Povo – Poviléu

Raiz – Radícula

Rede – Retícula

Rio – Riacho

Rua – Ruela

Saca – Sacola

Saco – Saquitel

Sala – Saleta

Via –Viela

GABARITO: C.
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Sentir-se amado

O cara diz que te ama, então tá. Ele te ama.

Sua mulher diz que te ama, então assunto encerrado.

Você sabe que é amado porque lhe disseram isso, as três palavrinhas mágicas. Mas saber-se 
amado é uma coisa, sentir-se amado é outra, uma diferença de milhas, um espaço enorme para a 
angústia instalar-se.

Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida, que zela pela sua felici-
dade, que se preocupa quando as coisas não estão dando certo, que sugere caminhos para melhorar, 
que coloca-se a postos para ouvir suas dúvidas e que dá uma sacudida em você, caso você esteja 
delirando.

Sentem-se amados aqueles que perdoam um ao outro e que não transformam a mágoa em 
munição na hora da discussão. Sente-se amado aquele que se sente aceito, que se sente bem-vindo, 
que se sente inteiro. Sente-se amado aquele que tem sua solidão respeitada, aquele que sabe que 
não existe assunto proibido, que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado quem se 
sente seguro para ser exatamente como é, sem inventar um personagem para a relação, pois per-
sonagem nenhum se sustenta muito tempo. Sente-se amado quem não ofega, mas suspira; quem 
não levanta a voz, mas fala; quem não concorda, mas escuta. (MEDEIROS, 2001).

123. (IDECAN – 2017 – CÂMARA DE CORONEL FABRICIANO/MG – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO) Assinale a única 
palavra transcrita do texto que se encontra no masculino.

a) Voz.

b) Tempo.

c) Angústia.

d) Felicidade.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A voz.

O tempo.

A angústia.

A felicidade.

SOLUÇÃO COMPLETA

Podemos observar o gênero de uma palavra por conta do artigo que vem antes dessa palavra.

Algumas palavras possuem sentidos diferentes quando são flexionadas em gênero.

Exemplo: A palavra “grama” pode ser usada no masculino ou no feminino.

A grama = o jardim.

O grama = unidade de peso.

A partir disso, precisamos entender qual é o artigo que acompanha as palavras da alternativa para identificarmos 
seu gênero.

GABARITO: B.
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124. (IBADE – 2018 – CÂMARA DE CACOAL/RO – BRAÇAL) Ao flexionar o substantivo “esposo” no feminino, 
substitui-se o “–o” final por “–a”: esposo / esposa. A alternativa que apresenta um substantivo 
que, no feminino, é flexionado da mesma maneira que esposo é:

a) moço.
b) rio.
c) grilo.
d) pássaro.
e) fio.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O feminino da palavra “moço” é “moça”. Há substituição da vogal “o” pela vogal “a”.

SOLUÇÃO COMPLETA

A palavra “rio” não possui feminino. É definido como substantivo masculino pela presença do artigo “o” que o 
acompanha.

A palavra “grilo” deve ter seu gênero indicado pelas palavras “macho” e “fêmea”. (Grilo macho e grilo fêmea)

A palavra “pássaro” deve ter seu gênero indicado pelas palavras “macho” e “fêmea”. (Pássaro macho e pássaro fêmea)

A palavra “fio” não possui feminino. É definido como substantivo masculino pela presença do artigo “o” que o 
acompanha.

GABARITO: A.

125. (INSTITUTO MAIS – 2018 – CÂMARA DE SUMARÉ/SP – CONTADOR) Assinale a alternativa que apresenta 
o período que não contenha substantivos no grau aumentativo.

a) As idosas não abriram mão de assistir ao dramalhão mexicano não recomendado 
pelos médicos da clínica.

b) A criança, infelizmente, nasceu com uma cabeçorra deformada e uma enorme marca 
de nascença no nariz.

c) Quando o fogaréu tomou conta da casa, todos já haviam fugido.

d) Aquela mulher só gostava de rapazes altos, charmosos e bonitões.

SOLUÇÃO RÁPIDA

As palavras “altos”, “charmosos” e “bonitões” são adjetivos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Os substantivos e os adjetivos podem variar em gênero, número e grau.

Gênero – masculino e feminino;

Número – singular e plural;

Grau – aumentativo e diminutivo.

A questão pede a alternativa que não contenha substantivos no grau aumentativo. Ela não falou nada sobre adje-
tivo, logo, o nosso gabarito é a letra D, pois todas as palavras são adjetivos, não contendo palavras classificadas 
como substantivo.

GABARITO: D.
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126. (FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR – 2019 – CÂMARA DE DOIS VIZINHOS/PR – CONTADOR) Relacione os 
substantivos comuns ao seu substantivo coletivo e marque a alternativa que apresente a 
sequência correta:

( ) Caravana.

( ) Correição.

( ) Constelação.

( ) Vara.

1. Porcos.

2. Estrela.

3. Viajantes.

4. Formiga.

a) 3 – 1 – 2 – 4.

b) 3 – 4 – 2 – 1.

c) 4 – 3 – 1 – 2.

d) 1 – 2 – 3 – 4.

e) 4 – 3 – 2 – 1.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Coletivo é o substantivo que designa um grupo de seres da mesma espécie ou um grupo 
de coisas.

SOLUÇÃO COMPLETA

O coletivo de porcos é “vara”;

O coletivo de estrela é “constelação”;

O coletivo de viajantes é “caravana”;

O coletivo de formiga é “correição”.

GABARITO: B.

127. (FAFIPA – 2014 – CÂMARA DE MANDAGUARI/PR – ASSESSOR) A diferença entre as palavras em desta-
que nas frases: “Que as crianças viajem na imaginação” e “A viagem para Foz do Iguaçu foi 
encantadora”, é:

a) No primeiro caso, temos verbo; já no segundo, substantivo.

b) No primeiro caso, temos substantivo; já no segundo, verbo.

c) Não há diferença, nos dois casos têm-se verbos.

d) Não há diferença, nos dois casos têm-se substantivos.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O verbo “viajar” possui a conjugação feita com a letra “j”. Já o substantivo “viagem” é 
grafado com a letra “g”.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Substantivo é a classe de palavra variável que serve para nomear um ser ou um objeto. A presença de algumas 
classes antes das palavras faz com que haja uma substantivação, ou seja, o vocábulo deixa de ter a classificação 
original e passa a ser um substantivo. Na questão, não ocorre processo de substantivação, pois o vocábulo “viagem” já 
é um substantivo originalmente. A grande dúvida a respeito dessas palavras é a escrita em relação ao verbo “viajar”.

Conjugação do verbo viajar:

Presente do indicativo.

eu viajo

tu viajas

ele viaja

nós viajamos

vós viajais

eles viajam

Presente do subjuntivo.

que eu viaje

que tu viajes

que ele viaje

que nós viajemos

que vós viajeis

que eles viajem

Observe que a forma “viajem” da terceira pessoa do plural é foneticamente igual ao substantivo “viagem”, e isso 
causa muitos problemas no uso dessas palavras.

GABARITO: A.

Em seu primeiro livro, Um estudo em vermelho, L&PM, Porto Alegre. 2011. P. 24, Sherlock 
Holmes fala do valor de certos conhecimentos para o homem: “Considero o cérebro de um homem 
como sendo inicialmente um sótão vazio, QUE você deve mobiliar conforme tenha resolvido. Um tolo 
atulha-o com quanto traste vai encontrando à mão, de maneira que os conhecimentos de alguma 
utilidade para ele ficam soterrados, ou, na melhor das hipóteses, tão escondidos entre as demais 
coisas que lhe é difícil alcançá-los. Um trabalhador de talento, pelo contrário, é muito cuidadoso 
com o QUE leva para o sótão da sua cabeça. Não quererá mais nada além dos instrumentos QUE 
possam ajudar o seu trabalho; destes é que possui uma larga provisão, e todos na mais perfeita 
ordem. É um erro pensar que o dito quartinho tem paredes elásticas e pode ser distendido à von-
tade. Segundo as suas dimensões, há sempre um momento em QUE para cada nova entrada de 
conhecimento a gente esquece qualquer coisa QUE sabia antes. Consequentemente, é da maior 
importância não ter fatos inúteis ocupando o espaço dos úteis.”

128. (FUJB – 2011 – MPE/RJ – TÉCNICO) No trecho “É um erro pensar que o dito quartinho tem paredes 
elásticas”, a forma diminutiva indica dimensão, tamanho. A alternativa em que, em função dos 
elementos da frase, o diminutivo está empregado em sentido depreciativo é:

a) A mente pode estar cheia de lembrancinhas da infância.

b) Havia muitas coisinhas para guardar no pequeno compartimento.
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c) Não devemos guardar inutilidades em nossas cabecinhas.

d) Essa gentinha não sabe utilizar seu cérebro.

e) Não devemos ter fatos inúteis ocupando o espacinho do cérebro.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Dependendo do contexto, o diminutivo pode assumir várias funções. O uso na letra D 
denota uma perspectiva contrária, adversa.

SOLUÇÃO COMPLETA

1. Alguns substantivos usados no grau aumentativo ou no grau diminutivo sinalizam, muitas vezes, ideia de ironia, 
afetividade, desprezo, admiração. Exemplos:

• O sabichão ali sabe tudo. (ironia)

• Minha mãezinha é um amor de pessoa. (afetividade)

• Quem esse professorzinho aí pensa que é? (desprezo)

• Puxa! Que casarão! (admiração)

• Ele só quer ser mauricinho! (desprezo)

• Paulinho, prove o mingau que a mamãe preparou para você! (afetividade)

2. Muitos substantivos, apesar de terem o sufixo que indica aumentativo ou diminutivo, perderam, pelo uso, a noção 
de grau. Exemplos: o cavalete, a calcinha, o portão, o bandeirinha, o flanelinha, o corpete, o calção, a cartilha.

GABARITO: D.

129. (OBJETIVA – 2014 – CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ/SC – ASSISTENTE DE LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO) 

Considerando-se a flexão de gênero e número das palavras, analise os itens abaixo:

I. Um feminino de “javali” é “javalina”.

II. O plural de “narigão” é “narigões”.

III. A palavra “barril” não possui variação de número. 

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.

b) Somente o item II.

c) Somente o item III.

d) Somente os itens I e II.

e) Nenhum dos itens.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É possível ter a forma “javalina” para o feminino de “javali”.

O plural de “narigão” é “narigões”, pois as palavras que terminam em “ão” podem fazer 
plural em “ões”.

A palavra barril possui plural, que é a forma “barris”.
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SOLUÇÃO COMPLETA

• Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s”. Exemplos: pai  → pais / 
órgão  → órgãos / degrau  → degraus / carro  → carros.

• Os substantivos terminados em “-n” fazem o plural da seguinte maneira: hífen  → hifens ou hífenes / abdômen  
→ abdomens ou abdômenes / pólen  → polens ou pólenes. Exceção: cânon  → cânones.

• Os substantivos terminados em “-m” fazem o plural em “ns”. Por exemplo: armazém  → armazéns.

• Os substantivos terminados em “–r” e “-z” fazem o plural pelo acréscimo de “es”. Exemplos: revólver  → revólveres 
/raiz  → raízes / arroz  → arrozes.

Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

• Os substantivos terminados em “-al”, “-el”, “-ol”, “-ul” flexionam-se no plural, trocando o “l” por “is”. Exemplos: 
canal  → canais/ farol  → faróis/ hotel  → hotéis / Paul  → Pauis. Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

• Os substantivos terminados em “-il” fazem o plural de duas maneiras:

Se oxítonos, em “is”. Por exemplo: perfil  → perfis / canil  → canis.

Se paroxítonos, em “eis”. Por exemplo: míssil  → mísseis / fóssil  → fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

• Os substantivos terminados em “–s” fazem o plural de duas maneiras:

Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do acréscimo de “es”. Por exemplo: ás  → ases/ lilás  → lilases / revés  
→ reveses / obus  → obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis  → os lápis/o ônibus  → os ônibus / o pires  
→ os pires.

• Os substantivos terminados em “-x” ficam invariáveis. Exemplos: o látex  → os látex / o tórax  → os tórax.

• Os substantivos terminados em “-ão” fazem o plural de três maneiras.

Trocando-se o “-ão” por “-ões”: Exemplo: ação  → ações.

Trocando-se o “-ão” por “-ães”: Exemplo: cão  → cães.

Trocando-se o “-ão” por “-ãos”: Exemplo: grão  → grãos.

GABARITO: D.

130. (INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2017 – CÂMARA DE SANTA ROSA/RS – MOTORISTA) Qual é a classificação do 
termo “riacho”? Assinale a alternativa correta.

a) Riacho é um adjetivo, diminutivo masculino singular de rio.

b) Riacho é um substantivo, diminutivo masculino singular de rio.

c) Riacho é um advérbio, diminutivo masculino singular de rio.

d) Nenhuma das alternativas.

SOLUÇÃO COMPLETA

Riacho: pequeno rio; ribeiro, regato. Além do significado, a palavra assume classificação 
substantiva, pois é uma palavra usada para nomear os seres.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Substantivo é uma classe variável que é utilizada para nomear os seres e os objetos. Varia em gênero, número e 
grau. O adjetivo é uma classe de palavra variável que é utilizada para caracterizar os seres e os objetos. Varia em 
gênero, número e grau.

GABARITO: B.

131. (CESGRANRIO/2013 – BNDES – Técnico Administrativo) Faz o plural como palavra-chave, com dupla 
possibilidade de flexão, o composto:

a) lugar-comum.

b) guarda-roupa.

c) aço-liga.

d) amor-perfeito.

e) abaixo-assinado.

GABARITO: C.

Solução rápida:

O substantivo “ palavra-chave “ pode ter os seguintes plurais:

Palavras-chaves / palavras-chave. Isso ocorre, pois temos dois substantivos, de modo que 
o segundo especifica ou determina o primeiro.

Solução completa:

Lugar-comum – (substantivo + adjetivo) – os dois elementos variam.

Guarda-roupa – (verbo + substantivo) – somente o segundo elemento varia.

Aço-liga – (substantivo + substantivo) – aços-ligas / aços-liga.

Amor-perfeito – (substantivo + adjetivo) – ambos variam.

Abaixo-assinado – (advérbio + adjetivo) – somente o segundo elemento varia.

132. (MPE-RS/2014 – MPE-RS – Promotor de Justiça) Considere as seguintes afirmações.

I. O vocábulo nação (l. 2) forma plural com acréscimo de –s, como acontece com guardião (l. 29).

II. O vocábulo político-partidários (l. 19) é um composto formado por dois adjetivos, por 
essa razão, para expressar plural, apenas o último elemento recebe acréscimo de –s.

III. O vocábulo pontos-chave (l. 39) poderia ser substituído por pontos-chaves.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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GABARITO: D.

Solução rápida:

Nação – palavras terminadas em “ão’’ podem fazer o plural de três maneiras:

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o 
“-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

Político-partidários – plural dos adjetivos compostos -> em regra, apenas o segundo 
elemento vai para o plural.

Ponto-chave – podemos ter pontos-chaves ou pontos-chave.

Solução Completa

O plural de “nação” é “nações’’ e o plural de guardião é “guardiães’’.

O plural dos adjetivos compostos é feito pelo acréscimo da desinência “s’’ ao último elemento.

Métodos político-econômicos, por exemplo, são métodos políticos e econômicos. No momento em que colocamos 
a forma composta, temos o acréscimo do hífen e o plural do último elemento.

O substantivo pontos-chave é formado por substantivo + substantivo, de modo que este substantivo especifica ou 
qualifica o primeiro. A partir disso, podemos observar que há duas possibilidades de plural. Podemos flexionar o 
primeiro elemento apenas ou podemos flexionar os dois elementos.

Pontos-chave / pontos-chaves.

133. (CESGRANRIO/2010 – BNDES – Técnico Administrativo)

Em “’A imaginação é mais importante do que o conhecimento›». (L. 11-12), o vocábulo des-
tacado só apresenta uma forma de plural. Dentre os substantivos listados abaixo, aquele que 
também só apresenta uma forma de plural é:

a) cidadão.

b) corrimão.

c) vulcão.

d) refrão.

e) guardião.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A palavra “imaginação’’ tem como plural a forma “imaginações’’.

Cidadão – cidadãos;

Corrimão – corrimãos ou corrimões;

Vulcão – vulcãos ou vulcões;
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Refrão – refrãos ou refrões;

Guardião – guardiões e guardiões.

Solução completa:

A questão trabalha a possibilidade de uma palavra assumir uma forma somente quando flexionada no plural. 
Nesse sentido, é importantíssimo que a leitura seja constante para que o vocabulário aumente e essas questões 
não sejam um problema.

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.

Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

134. (ZAMBINI/2016 – MPE-SP – Auxiliar de Promotoria) Assinale a alternativa em que não há um substan-
tivo composto.

a) Ferrovia.

b) Desalmado.

c) Lobisomem.

d) Planalto.
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GABARITO: B.

Solução rápida:

Ferrovia – ferro + via.

Desalmado – des (prefixo) + alma + ado (sufixo).

Lobisomem – lobo + homem.

Planalto – plano + alto.

Solução completa:

As palavras na língua portuguesa podem ser formadas por meio da junção entre dois vocábulos ou por meio do 
acréscimo de elementos chamados afixos. Esses afixos podem ser divididos em prefixos (elementos colocados 
antes da palavra) e sufixos (elementos colocados após a palavra).

Feliz + mente = felizmente -> acréscimo de sufixo.

In + feliz = infelizmente -> acréscimo de prefixo.

Guarda + roupa = guarda-roupa -> verbo guardar + substantivo roupa.

Causos/3

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços.

O que é a verdade? A verdade é uma mentira contada por Fernando Silva. Fernando conta com 
o corpo inteiro, e não apenas com palavras, e pode se transformar em outra gente ou em bicho 
voador ou no que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente escuta, por exemplo, o sabiá 
cantando num galho, e a gente pensa: Esse passarinho está imitando Fernando quando imita o sabiá.

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente recém-criada, que ainda tem cheiro de 
barro; e também causos de alguns tipos extravagantes que ele conheceu, como aquele espelheiro 
que fazia espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele apagador de vulcões que o diabo deixou 
zarolho, por vingança, cuspindo em seu olho.

Os causos acontecem em lugares onde Fernando esteve: o hotel que abria só para fantasmas, 
aquela mansão onde as bruxas morreram de chatice ou a casa de Ticuantepe, que era tão sombreada 
e fresca que a gente sentia vontade de ter, ali, uma namorada à nossa espera.

Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere as ervas aos comprimidos e cura a úlcera 
com plantas e ovo de pombo; mas prefere ainda a própria mão. Porque ele cura tocando. E con-
tando, que é outra maneira de tocar.

O plural das palavras terminadas em “ão” sofre variações. Normalmente se faz em “ões”, como 
em vulcões, que aparece no texto.

Por vezes, contudo, aceita-se mais de uma forma.

135. (IBADE/2018 – Câmara de Porto Velho – RO – Analista de Tecnologia e Informática) É o que ocorre com:

a) tufão.

b) tostão.

c) vilão.

d) cidadão.

e) alemão.
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GABARITO: C.

Solução rápida:

Tufão – tufões;

Tostão – tostões;

Vilão – vilões / vilãos;

Cidadão – cidadãos;

Alemão – alemães.

Solução completa:

A questão trabalha a possibilidade de uma palavra assumir duas formas quando flexionadas no plural. Nesse 
sentido, é importantíssimo que a leitura seja constante para que o vocabulário aumente e essas questões não 
sejam um problema.

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.

Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 93

Uma reportagem que abordava a delinquência juvenil trazia a seguinte frase: “A maioria desses 
jovens vivem à custa dos pais”.

136. (FGV/2019 – DPE-RJ – Técnico de Defensoria Pública) A palavra custa traz sentido diferente de custas 
no plural, empregada na linguagem jurídica; o exemplo abaixo em que a possível mudança de 
sentido NÃO ocorre com a passagem do singular para o plural é:

a) ferro / ferros.

b) féria / férias.

c) cobre / cobres.

d) humanidade / humanidades.

e) motivo / motivos.

GABARITO: E.

Solução rápida:

Ferro – metal / ferros – algemas;

Féria – remuneração diária / férias – período de descanso;

Cobre – metal / cobres – dinheiro;

Humanidade – seres humanos / humanidades – ciências humanas;

Motivo – justificativa / motivos – justificativas.

Solução completa:

Algumas palavras, na língua portuguesa, podem sofrer alteração de sentido quando flexionadas em gênero, número 
e grau.

Exemplo: O cabeça = líder / a cabeça = parte do corpo humano.

Para resolver esse tipo de questão, é muito importante a leitura do candidato com a finalidade de aumentar seu 
vocabulário e acertar a questão.

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.

Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.
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Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

137. (MPE-GO/2019 – MPE-GO – Secretário Auxiliar) Assinale a alternativa em que os substantivos foram 
CORRETAMENTE empregados no plural:

a) tabeliães, melões, couves-flores.

b) demãos, aldeões, guardas-chuvas.

c) mamãos, escrivães, surdos-mudos.

d) chãos, cidadões, terças-feiras.

e) pães, bem-te-vis, abaixos-assinados.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Tabelião – substantivo terminado em “-ão’’.

Melão – substantivo terminado em “-ão’’.

Couve-flor – substantivo + substantivo. Podemos flexionar os dois ou somente o primeiro.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.
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Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

138. (ACEP/2010 – BNB – Analista Bancário) Os substantivos terminados em “ão”, como mosquetão (l. 8), 
formam o plural de três maneiras: em “ões”, como rendões (l. 9), e em “ãos” e “ães”. Assinale 
a alternativa em que todas as formas de plural estão CORRETAS.

a) Casarões, tabeliães, pagãos.

b) Catalões, guardiãos, desvães.

c) Catalãos, sacristães, desvões.

d) Casarãos, guardiões, cotesães.

e) Sacristões, desvães, tabeliãos.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Casarão – casarões;

Tabelião – tabeliões;

Pagão – pagãos.

Solução completa:

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.
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Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.

Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

139. (ACEP/2010 – BNB – Especialista Técnico) Assinale a alternativa em que apenas o primeiro termo 
dos substantivos compostos vai para o plural, com fundamento na grafia, como ocorre em 
“pés-de-cabra” (l. 16-17).

a) Salário-família, mula-sem-cabeça, peixe-espada.

b) Grão-mestre, obra-prima, amor-perfeito.

c) Bate-boca, grão-duque, pé-de-cabra.

d) Abaixo-assinado, sempre-viva, carta-bilhete.

e) Água-marinha, guarda-chuva, pão-de-ló.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Salários-família; (substantivo + substantivo especificando o primeiro)

Mulas-sem-cabeça; (substantivo + preposição + substantivo)

Peixes-espada. (substantivo + substantivo especificando o primeiro)

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.
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Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia.

140. (MPE-GO/2017 – MPE-GO – Secretário Auxiliar) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente pluralizadas.

a) seniors, catalões, charlatães, líquenes.

b) cidadãos, auto-sugestões, juniores, projéteis.

c) ermitões, obras-prima, fósseis, salários-família.

d) sem-terras, joões-de-barros, gols, abaixos-assinados.

e) zíperes, pôsters, estêncis, aligátores.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Cidadão – cidadãos.

A palavra “auto-sugestões’’ deveria ser grafada como “autossugestões’’, mas a questão 
não mencionou a grafia. Na escrita correta da palavra, o último elemento varia, pois não 
possui hífen.

Junior - Os substantivos terminados em “r’’ e “z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “-es’’.

Projétil - Os substantivos terminados em “-il ’’fazem o plural de duas maneiras: Se oxíto-
nos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis / canil –canis.

Se paroxítonos, em eis. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis Atenção! O vocábulo 
réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma 
seja pouco usada.

Solução completa:

Os substantivos terminados em ditongo e vogal fazem o plural com o acréscimo de “s’’. Exemplos: pai –pais / órgão 
–órgãos / degrau –degraus / carro -carros.

Os substantivos terminados em “-n’’ fazem o plural da seguinte maneira: hífen -hifens ou hífenes / abdômen –abdo-
mens ou abdômenes / pólen –polens ou pólenes. Exceção: cânon -cânones.

Os substantivos terminados em “-m’’ fazem o plural em “ns’’. Por exemplo: armazém –armazéns.

Os substantivos terminados em “–r’’ e “-z’’ fazem o plural pelo acréscimo de “es’’. Exemplos: revólver –revólveres /
raiz -raízes / arroz –arrozes.

Cuidado! O plural de caráter é caracteres.

Os substantivos terminados em “-al’’, “-el’’, “-ol’’, “-ul’’ flexionam-se no plural, trocando o “l’’ por “is’’. Exemplos: canal-
-canais/ farol–faróis/ hotel -hotéis / Paul –pauis.

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Os substantivos terminados em “-il’’ fazem o plural de duas maneiras: Se oxítonos, em “is’’. Por exemplo: perfil–perfis 
/ canil –canis Se paroxítonos, em “eis’’. Por exemplo: míssil –mísseis / fóssil –fósseis.

Repare! O vocábulo réptil pode formar plural de duas maneiras: répteis ou reptis, embora a segunda forma seja 
pouco usada.
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Os substantivos terminados em “–s’’ fazem o plural de duas maneiras: Se monossilábicos ou oxítonos, por meio do 
acréscimo de “es’’. Por exemplo: ás -ases/ lilás –lilases / revés –reveses / obus / obuses.

Se paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: o lápis -os lápis/o ônibus -os ônibus / o pires –os 
pires.

Os substantivos terminados em “-x’’ ficam invariáveis. Exemplos: o látex -os látex / o tórax –os tórax.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’: Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’: Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’: Exemplo: grão –grãos.

141. (FGV/2017 – MPE-BA – Analista Técnico) O substantivo “mal-entendido” forma o plural da mesma 
forma que:

a) couve-flor.

b) quarta-feira.

c) guarda-civil.

d) alto-falante.

e) pão-de-ló.

GABARITO: D.

Solução rápida:

O plural de “mal-entendido’’ é “mal-entendidos’’, pois o primeiro elemento é uma palavra 
invariável.

Couves-flores; Quartas-feiras; Guardas-civis; Alto-falantes; Pães-de-ló.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia.

SOMENTE O 2º ELEMENTO VARIA: Compostos de grão, grã, bel, + substantivo.

Ex.: grã-cruz / grã-cruzes bel-prazer / bel-prazeres.

Compostos de verbo ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo: Ex.: abaixo-assinado / abaixo-assinados alto-
-falante / alto-falantes guarda-roupa / guarda-roupas beija-flor / beija-flores ave-maria / ave-marias ex-diretor / 
ex-diretores vice-governador / vice-governadores.

Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição (clara ou oculta).

Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres.
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Observação: Em se tratando de verbos repetidos, é cada vez maior a tendência a se admitirem dois plurais.

Ex.: corre-corre / corre-corres ou corres-corres pula-pula / pula-pulas ou pulas-pulas pisca-pisca / pisca-piscas 
ou piscas/piscas.

AMBOS OS ELEMENTOS VARIAM:

Substantivo + substantivo – não havendo no segundo qualquer ideia de finalidade ou semelhança:

Ex.: tenente-coronel / tenentes-coronéis.

Substantivo + Adjetivo ou Adjetivo + Substantivo:

Ex.: guarda-civil / guardas-civis amor-perfeito / amores-perfeitos alto-relevo / altos-relevos.

SUBSTANTIVOS COMPOSTOS INVARIÁVEIS:

Compostos de verbos diferentes (sentidos opostos):

Ex.: perde-ganha, vai-volta, leva e traz, etc.

Compostos de verbo + palavra invariável:

Ex.: pisa-mansinho, cola-tudo, ganha-pouco, bota-fora, papa-tudo, etc.

Compostos de verbo ou palavra invariável + palavra já no plural:

Ex.: quebra-nozes, troca-tintas, não-me-toques, etc.

e) Admitem mais de um plural: Ex.: padre-nosso / padre-nossos ou padres-nossos salvo-conduto / salvo-condutos 
ou salvos-condutos guarda-marinha / guardas-marinhas / guardas-marinha.

Leia a oração abaixo.

Todas as terças-feira, as aulas começam às 8h50min.

142. (RBO/2017 – Câmara de Itatiaia – RJ – Servente) Na oração acima ocorre um ERRO de:

a) plural de substantivo.

b) plural de adjetivo.

c) ortografia.

d) pontuação.

GABARITO: A.

Solução rápida:

O plural do substantivo “terça-feira’’ é “terças-feiras’’.

Solução completa:

A palavra “terça-feira’’ é um substantivo, pois é utilizado para nomear um dia da semana. Esses substantivos formam 
plural com a variação de ambos os elementos.

Segundas-feiras.

Terças-feiras.

Quartas-feiras.

Quintas-feiras.

Sextas-feiras.
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Em relação aos substantivos “sábado’’ e “domingo’’, temos o acréscimo do “s’’ para indicarmos o plural.

Sábados.

Domingos.

143. (CESGRANRIO/2009 – BNDES – Análise de Sistemas) Qual vocábulo se flexiona em número pela mesma 
justificativa que “salva-vidas”?

a) Guarda-municipal.

b) Beija-flor.

c) Salário-mínimo.

d) Segunda-feira.

e) Navio-escola.

GABARITO: B.

Solução rápida:

A palavra “salva-vidas’’ é formada por um verbo + um substantivo. A palavra “beija-flor’’ 
é formada por um verbo + um substantivo, logo, varia apenas o segundo elemento.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia

SOMENTE O 2º ELEMENTO VARIA: Compostos de grão, grã, bel, + substantivo

Ex.: grã-cruz / grã-cruzes bel-prazer / bel-prazeres.

Compostos de verbo ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo: Ex.: abaixo-assinado / abaixo-assinados alto-
-falante / alto-falantes guarda-roupa / guarda-roupas beija-flor / beija-flores ave-maria / ave-marias ex-diretor / 
ex-diretores vice-governador / vice-governadores.

Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição (clara ou oculta).

Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres.

Observação: Em se tratando de verbos repetidos, é cada vez maior a tendência a se admitirem dois plurais.

Ex.: corre-corre / corre-corres ou corres-corres pula-pula / pula-pulas ou pulas-pulas pisca-pisca / pisca-piscas 
ou piscas/piscas.

AMBOS OS ELEMENTOS VARIAM:

Substantivo + substantivo – não havendo no segundo qualquer ideia de finalidade ou semelhança:

Ex.: tenente-coronel / tenentes-coronéis.

Substantivo + Adjetivo ou Adjetivo + Substantivo:
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Ex.: guarda-civil / guardas-civis amor-perfeito / amores-perfeitos alto-relevo / altos-relevos.

SUBSTANTIVOS COMPOSTOS INVARIÁVEIS:

Compostos de verbos diferentes (sentidos opostos):

Ex.: perde-ganha, vai-volta, leva e traz, etc.

Compostos de verbo + palavra invariável:

Ex.: pisa-mansinho, cola-tudo, ganha-pouco, bota-fora, papa-tudo, etc.

Compostos de verbo ou palavra invariável + palavra já no plural:

Ex.: quebra-nozes, troca-tintas, não-me-toques, etc.

e) Admitem mais de um plural: Ex.: padre-nosso / padre-nossos ou padres-nossos salvo-conduto / salvo-condutos 
ou salvos-condutos guarda-marinha / guardas-marinhas / guardas-marinha.

144. (CESGRANRIO/2011 – BNDES – Profissional Básico) A palavra cujo plural se faz do mesmo modo que 
fura-buxos (L. 22-23) e pelas mesmas razões é:

a) navio-escola.

b) surdo-mudo.

c) bolsa-família.

d) guarda-roupa.

e) auxílio-educação.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A palavra “fura-buxos’’ é formada por um verbo + um substantivo. A palavra “guarda-rou-
pa’’ é formada por um verbo + um substantivo, logo, ambas as palavras variam apenas 
o segundo elemento.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia.

SOMENTE O 2º ELEMENTO VARIA: Compostos de grão, grã, bel, + substantivo

Ex.: grã-cruz / grã-cruzes bel-prazer / bel-prazeres.

Compostos de verbo ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo: Ex.: abaixo-assinado / abaixo-assinados 
alto-falante / alto-falantes guarda-roupa / guarda-roupas beija-flor / beija-flores ave-maria / ave-marias ex-diretor 
/ ex-diretores vice-governador / vice-governadores.

Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição (clara ou oculta).
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Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres.

Observação: Em se tratando de verbos repetidos, é cada vez maior a tendência a se admitirem dois plurais.

Ex.: corre-corre / corre-corres ou corres-corres pula-pula / pula-pulas ou pulas-pulas pisca-pisca / pisca-piscas 
ou piscas/piscas.

AMBOS OS ELEMENTOS VARIAM:

Substantivo + substantivo – não havendo no segundo qualquer ideia de finalidade ou semelhança:

Ex.: tenente-coronel / tenentes-coronéis.

Substantivo + Adjetivo ou Adjetivo + Substantivo:

Ex.: guarda-civil / guardas-civis amor-perfeito / amores-perfeitos alto-relevo / altos-relevos.

SUBSTANTIVOS COMPOSTOS INVARIÁVEIS:

Compostos de verbos diferentes (sentidos opostos):

Ex.: perde-ganha, vai-volta, leva e traz, etc.

Compostos de verbo + palavra invariável:

Ex.: pisa-mansinho, cola-tudo, ganha-pouco, bota-fora, papa-tudo, etc.

Compostos de verbo ou palavra invariável + palavra já no plural:

Ex.: quebra-nozes, troca-tintas, não-me-toques, etc.

e) Admitem mais de um plural: Ex.: padre-nosso / padre-nossos ou padres-nossos salvo-conduto / salvo-condutos 
ou salvos-condutos guarda-marinha / guardas-marinhas / guardas-marinha.

145. (ACEP/2003 - BNB – Assistente Administrativo) Assinale a alternativa que apresenta o plural dos subs-
tantivos: consagração [l. 1], chão [l. 5], impressão [l. 8], irmão [l. 12], coração [l. 22] e balcão 
[l. 37]:

a) consagrações, chões, impressões, irmões, corações, balcãos.

b) consagraçãos, chãos, impressãos, irmãos, coraçãos, balcãos.

c) consagrações, chãos, impressões, irmãos, corações, balcões.

d) consagraçãos, chões, impressãos, irmões, coraçãos, balcões.

e) consagraçães, chões, impressões, irmãos, corações, balcãos.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Consagração – consagrações;

Chão – chãos;

Impressão – impressões;

Irmão – irmãos;

Coração – corações;

Balcão – balcões.
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Solução completa:

A regra geral da pluralização das palavras é o acréscimo da desinência de número “ –s “. Entretanto, algumas 
palavras podem apresentar algumas variações quando possuírem determinadas terminações.

Os substantivos terminados em “-ão’’ fazem o plural de três maneiras. Trocando-se o “-ão’’ por “-ões’’ : Exemplo: 
ação –ações.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ães’’ : Exemplo: cão –cães.

Trocando-se o “-ão’’ por “-ãos’’ : Exemplo: grão –grãos.

“A Família Schürmann, de navegadores brasileiros, chegou ao ponto mais distante da Expedição 
Oriente, a cidade de Xangai, na China. Depois de 30 anos de longas navegações, essa é a primeira 
vez que os Schürmann aportam em solo chinês. A negociação para ter a autorização do país come-
çou há mais de três anos, quando a expedição estava em fase de planejamento. Essa também é a 
primeira vez que um veleiro brasileiro recebe autorização para aportar em solo chinês, de acordo 
com as autoridades do país.”

(http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/03/bfamilia-schurmannb-navega-pela-primeira-vez-na-antartica.html)

146. (MPE-SC/2016 – MPE-SC – Promotor de Justiça) As palavras negociação, autorização e expedição for-
mam o plural como navegações.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

Solução rápida:

Negociação – negociações;

Autorização – autorizações;

Expedição – expedições.

Solução completa:

A regra geral da pluralização das palavras é o acréscimo da desinência de número “–s”. Entretanto, algumas palavras 
podem apresentar diferentes variações quando possuírem determinadas terminações.

As palavras terminadas em “-ão’’ podem apresentar o plural em “-ãos “ ou em “-ões’’.

Cidadão – cidadãos. A forma “cidadães “ está incorreta.

Autorização, negociação e expedição terão seu plural terminado em “-ões’’.

147. (IBFC/2016 – Câmara Municipal de Araraquara – SP – Assistente Departamento Pessoal) Leia as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa que indica o correto plural do substantivo beija-flor.

a) Beijas-flores.

b) Beijas-flor.

c) Beijas-flores.

d) Beija-flores.
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GABARITO: D.

Solução rápida:

A palavra “beija-flor’’ é formada por um verbo + um substantivo. Nesses casos, somente 
o segundo elemento varia.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia.

SOMENTE O 2º ELEMENTO VARIA: Compostos de grão, grã, bel, + substantivo

Ex.: grã-cruz / grã-cruzes bel-prazer / bel-prazeres.

Compostos de verbo ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo: Ex.: abaixo-assinado / abaixo-assinados 
alto-falante / alto-falantes guarda-roupa / guarda-roupas beija-flor / beija-flores ave-maria / ave-marias ex-diretor 
/ ex-diretores vice-governador / vice-governadores.

Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição (clara ou oculta):

Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres.

Observação: Em se tratando de verbos repetidos, é cada vez maior a tendência a se admitirem dois plurais.

Ex.: corre-corre / corre-corres ou corres-corres pula-pula / pula-pulas ou pulas-pulas pisca-pisca / pisca-piscas 
ou piscas/piscas.

AMBOS OS ELEMENTOS VARIAM:

Substantivo + substantivo – não havendo no segundo qualquer ideia de finalidade ou semelhança:

Ex.: tenente-coronel / tenentes-coronéis.

Substantivo + Adjetivo ou Adjetivo + Substantivo:

Ex.: guarda-civil / guardas-civis amor-perfeito / amores-perfeitos alto-relevo / altos-relevos.

SUBSTANTIVOS COMPOSTOS INVARIÁVEIS:

Compostos de verbos diferentes (sentidos opostos):

Ex.: perde-ganha, vai-volta, leva e traz, etc.

Compostos de verbo + palavra invariável:

Ex.: pisa-mansinho, cola-tudo, ganha-pouco, bota-fora, papa-tudo, etc.

Compostos de verbo ou palavra invariável + palavra já no plural:

Ex.: quebra-nozes, troca-tintas, não-me-toques, etc.

e) Admitem mais de um plural: Ex.: padre-nosso / padre-nossos ou padres-nossos salvo-conduto / salvo-condutos 
ou salvos-condutos guarda-marinha / guardas-marinhas / guardas-marinha.
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Texto para a questão

Texto II

Idosos derrubam estereótipos e descobrem mundo de possibilidades na internet

(Por Luciane Evans)

Está nascendo, ou melhor, renascendo, uma geração disposta a não ter fronteiras e a que-
brar os antigos rótulos que um dia impuseram a ela. E carrega consigo o nome 3T - “Trocar o Tricô 
pelo Teclado.” E isso mesmo. São homens e mulheres acima dos 65 anos que decidiram abrir seus 
leques de oportunidades e decolar no mundo virtual. São vovôs e vovós que estão nas redes sociais, 
trocam e-mails, mensagens, rodam o mundo com um só clique e se comunicam com o universo 
por meio das novas tecnologias. Sabem mais que muito marmanjo por aí e garantem: estão mais 
jovens e felizes, alguns até mais próximos dos netos e filhos. Para especialistas, otimistas com essa 
revolução, a cada clique a geração 3T está beneficiando a mente e a alma, já que a web pode ser 
uma das armas para evitar o mal de Alzheimer e a solidão.

Como toda e qualquer revolução que se preze, essa, levantada por aqueles que já viram grandes 
mudanças no mundo, ainda não é aderida por todos dessa faixa etária. Ainda há resistências que a 
geração 3T quer derrubar, a fim de aumentar seu batalhão de novos internautas e a efervescência 
ficar mais divertida. De acordo com uma pesquisa divulgada em fevereiro pelo Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística (Ibope), a nova geração está começando aos poucos. O instituto 
entrevistou 20.736 pessoas de 65 a 75 anos entre julho de 2011 e agosto do ano passado, nas regiões 
metropolitanas das principais capitais do país, entre elas Belo Horizonte. Segundo o estudo, 52% 
dos entrevistados afirmam que se confundem com os computadores, mas no mesmo grupo, 28% 
já tratam de se manter atualizados com os avanços tecnológicos. [...]

Disponível em: http://www. em. com. br/app/noticia/ tecnoloaia/2013/03/17/interna tecnologia.358365/idososderrubam-es-

tereotipos-e-descobrem-mundo-de-possibilidadesna-internet.shtml

148. (ESPP/2013 – MPE-PR – Auxiliar Administrativo) Assinale a opção em que se encontra um substantivo 
destacado.

a) “decidiram abrir seus leques de oportunidades”.

b) “Como toda e qualquer revolução que se preze”.

c) “Para especialistas, otimistas com essa revolução”.

d) “O instituto entrevistou 20.736 pessoas”.

e) “Segundo o estudo, 52% dos entrevistados”.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Precisamos procurar a palavra que serve para nomear um ser ou um objeto.

A – substantivo;

B – pronome indefinido;

C – adjetivo;

D – verbo;

E – conjunção subordinada adverbial conformativa.
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Solução completa:

Substantivo é a classe de palavras utilizada para nomear os seres ou os objetos. Essa classe pode variar em gênero, 
número e grau.

A: temos um substantivo, pois ele é a palavra que nomeia e está acompanhado de um pronome possessivo (seus).

B: temos um pronome indefinido, pois ele acompanha o substantivo “revolução’’.

C: temos um adjetivo, pois ele caracteriza o substantivo “especialistas’’.

D: temos um verbo, pois ele indica a ação de entrevistar.

E: temos uma conjunção subordinativa adverbial conformativa que inicia uma oração subordinada adverbial 
conformativa.

149. (INSTITUTO MAIS/2018 – Câmara de Sumaré – SP – Contador) Assinale a alternativa em que o plural dos 
substantivos compostos está empregado corretamente.

a) Foras-de-séries / frutas-pão / bem-estar.

b) Fora-de-séries / frutas-pãos / bem-estares.

c) Foras-de-séries / fruta-pães / bens-estares.

d) Foras-de-série / frutas-pão / bem-estares.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A banca assinalou a alternativa D como resposta, considerando a regra de que somente 
o primeiro elemento varia quando temos uma preposição clara ou oculta ligando os 
dois termos. Frutas-pão pluraliza dessa forma, ainda que muitos autores já defendam 
a pluralização dos dois elementos quando dois substantivos. Apesar de ser composto 
por dois termos invariáveis (advérbio + verbo), o substantivo pode ser flexionado para o 
plural: bem-estares. Exemplo: O governo deve prezar pelos bem-estares dos cidadãos. 
Essa forma está registrada em alguns dicionários.

Solução completa:

SOMENTE O 1º ELEMENTO VARIA:

Substantivo + Substantivo: ainda há autores que defendem a pluralização apenas do primeiro elemento, quando 
o segundo expressa finalidade ou semelhança. O fato, porém, é que a tendência cada vez mais forte é de ambos 
os substantivos pluralizarem.

Ex.: cirurgião-dentista / cirurgiões-dentistas ou cirurgiães-dentistas salário-família / salários-família ou salários-
-famílias navio-escola / navios-escola ou navios-escolas pombo-correio / pombos-correio ou pombos-correios 
banana-prata / bananas-prata ou banana-prata.

Substantivo + preposição (clara ou oculta) + Substantivo Ex.: pé-de-cabra (planta) / pés-de-cabra salsa-da-praia 
/ salsas-da-praia pé-de-meia / pés-de-meia.

SOMENTE O 2º ELEMENTO VARIA:

Compostos de grão, grã, bel, + substantivo:

Ex.: grã-cruz / grã-cruzes bel-prazer / bel-prazeres.
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Compostos de verbo ou palavra invariável + substantivo ou adjetivo: Ex.: abaixo-assinado / abaixo-assinados 
alto-falante / alto-falantes guarda-roupa / guarda-roupas beija-flor / beija-flores ave-maria / ave-marias ex-diretor 
/ ex-diretores vice-governador / vice-governadores.

Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição: (clara ou oculta)

Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres.

Observação: Em se tratando de verbos repetidos, é cada vez maior a tendência a se admitirem dois plurais.

Ex.: corre-corre / corre-corres ou corres-corres pula-pula / pula-pulas ou pulas-pulas pisca-pisca / pisca-piscas 
ou piscas/piscas.

AMBOS OS ELEMENTOS VARIAM:

Substantivo + substantivo – não havendo no segundo qualquer ideia de finalidade ou semelhança:

Ex.: tenente-coronel / tenentes-coronéis.

Substantivo + Adjetivo ou Adjetivo + Substantivo:

Ex.: guarda-civil / guardas-civis amor-perfeito / amores-perfeitos alto-relevo / altos-relevos.

SUBSTANTIVOS COMPOSTOS INVARIÁVEIS:

Compostos de verbos diferentes (sentidos opostos):

Ex.: perde-ganha, vai-volta, leva e traz, etc.

Compostos de verbo + palavra invariável:

Ex.: pisa-mansinho, cola-tudo, ganha-pouco, bota-fora, papa-tudo, etc.

Compostos de verbo ou palavra invariável + palavra já no plural:

Ex.: quebra-nozes, troca-tintas, não-me-toques, etc.

e) Admitem mais de um plural: Ex.: padre-nosso / padre-nossos ou padres-nossos salvo-conduto / salvo-condutos 
ou salvos-condutos guarda-marinha / guardas-marinhas / guardas-marinha.

150. (Fundação de Apoio à UNESPAR/ 2019 – Câmara de Dois Vizinhos – PR – Contador) A alternativa em que o 
plural dos nomes compostos está empregado CORRETAMENTE é:

a) Amores-perfeitos; ave-marias; beija-flores; bem-te-vis.

b) Amores-perfeito; aves-marias; beijas-flores; bem-te-vis.

c) Amores-perfeitos; ave-marias; beijas-flor; bens-te-vi.

d) Amores-perfeito; aves-maria; beijas-flores; bens-te-vi.

e) Amores-perfeito; ave-marias; beija-flores; bem-te-vis.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Amores-perfeitos (substantivo + adjetivo).

Ave-marias (palavra invariável + substantivo).

Beija-flores (verbo + substantivo).

Bem-te-vis (Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição 
(clara ou oculta): Ex.: bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres).
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Solução completa:

Em substantivo composto, substantivos, adjetivos e numerais são variáveis. Em substantivo composto, verbos e 
advérbios são invariáveis.

A terça-feira →as terças-feiras (numeral + substantivo).

O guarda noturno →os guardas noturnos (substantivo + adjetivo).

O guarda-roupa →os guarda-roupas (verbo + substantivo).

O bota-fora →os bota-fora (verbo + advérbio).

O cachorro-quente →os cachorros-quentes (substantivo + adjetivo).

O baixo-relevo →os baixos-relevos (adjetivo + substantivo).

O guarda-chuva →os guarda-chuvas (verbo + substantivo).

O beija-flor →os beija-flores (verbo + substantivo).

O abaixo-assinado →os abaixo-assinados (advérbio + adjetivo).

O alto-falante →os alto-falantes (advérbio + adjetivo).

1. Com palavra repetida, varia apenas o segundo elemento.

Exemplos: os reco-recos, os corre-corres, os pega-pegas, os bangue-bangues.

2. Com pronome invariável, o pronome permanece sem plural no substantivo composto.

Exemplo: joão-ninguém, joões-ninguém.

3. Se o substantivo simples é invariável, permanece invariável no substantivo composto.

Exemplos: o porta-lápis, os porta-lápis.

4. Com preposição entre substantivos, só o primeiro elemento vai para o plural.

Exemplos: pés de moleque, pães de ló, mulas sem cabeça, pores do sol, bichos de sete cabeças, foras da lei.

5. Com o substantivo composto “mestre de obras”, o plural é feito da seguinte maneira: os mestres de obras.

6. Quando há dois substantivos no substantivo composto, se o segundo elemento delimita o primeiro, indicando 
finalidade/função, por exemplo, ambos os elementos podem ir parar o plural ou apenas o primeiro.

Exemplos: os navios-escolas / os navios-escola, as bombas-relógios, as bombas-relógio / as bananas-maçãs, as 
bananas-maçã / os pombos-correios, os pombo-correio/os salários-famílias, os salários-família / os públicos-alvos, 
os públicos-alvo.

7. Apesar de não ser um substantivo composto, a sequência “prefixo +substantivo” tem o plural somente do subs-
tantivo. Exemplos: os ex-alunos, os vice-presidentes, os interclasses.

8. Se o substantivo composto não tem hífen, varia apenas o segundo elemento. Exemplos: girassóis, rodapés, 
pontapés, malmequeres, fidalgos, mandachuvas, madressilvas.

9. O plural de “o louva-a-deus” é “os louva-a-deus”.

10. Com elementos os abreviados são, bel, grã, grão e dom, varia apenas o segundo elemento.

Exemplos: são-beneditenses, bel-prazeres, grã-duquesas, grão-duques, dom-álvaros.

Amores-perfeitos (substantivo + adjetivo).

Ave-marias (palavra invariável + substantivo).

Beija-flores (verbo + substantivo).
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Bem-te-vis (Compostos de três ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição (clara ou oculta):Ex.: 
bem-te-vi / bem-te-vis; bem-me-quer / bem-me-queres).

O OCASO DAS SACOLAS

O fim de sacolas plásticas em supermercados paulistas é um ótimo negócio para redes vare-
jistas, uma conveniente cortina de fumaça para o poder público, um leve golpe contra o bolso do 
consumidor e uma medida de impacto provavelmente baixo para o planeta.

Ao contrário do que se diz, as tais sacolinhas plásticas nunca foram gratuitas. Seu custo estava 
embutido no das compras que fazíamos. Explicitá-lo por meio de um preço é, em princípio, algo 
positivo, pois isso torna mais transparentes as relações de consumo e ajuda a promover hábitos 
menos extravagantes.

Mas, como é altamente improvável que a mudança resulte na correspondente redução dos 
preços nas gôndolas, os supermercados acabam se dando bem, porque, numa canetada, eliminam 
um custo e ganham uma nova fonte de receita, posando ainda de campeões da ecologia.

Algo parecido vale para o poder público. Ele aparece na foto como defensor do ambiente 
por ter promovido o acordo e pouca gente lembra que sua lista de omissões nessa área é grande. 
O volume de lixo reciclado ainda é risível e há pouquíssimas usinas de com postagem, para citar 
apenas dois pecadilhos diretamente relacionados a resíduos sólidos.

O consumidor leva prejuízo porque as sacolas escolhidas para substituir o plástico são as 30 
de milho. Relativamente caras, custarão R$ 0,19 cada uma. É questionável ainda a ideia de embalar 
comida com comida. Tirar milho de galinhas e pipoqueiros para produzir invólucros tende a infla-
cionar o setor de alimentos.

Em termos ambientais, as sacolas são um estorvo, mas nem de longe o maior problema. Reduzir 
seu uso sem criar dificuldades maiores é uma meta louvável. Cumpri-la implicará custos, que terão 
de ser pagos pelos consumidores. O que irrita, no Brasil, é que governantes e lobbies são rápidos 
para estender a conta ao cidadão, mas muito lentos, para não dizer abúlicos, em fazer a sua parte. 

(Hélio Schwartsman.Fo/fta de S. Paulo, 24 de janeiro de 2012)

151. (FGV/2012 – Senado Federal – Técnico Legislativo) Assinale a palavra que, no texto, exerça papel 
adjetivo.

a) Dois (l. 26).

b) Promovido (l. 22).

c) Bem (l. 17).

d) Pagos (l. 39).

e) Estorvo (l. 36).

Solução rápida: A.

Papel adjetivo é exercido por uma palavra que acompanha um substantivo. No texto, o 
numeral “dois” acompanha o substantivo “pecadilhos”.

Solução completa:

É importante observarmos que exercer papel adjetivo não é necessariamente ser classificado morfologicamente 
como um adjetivo. Exerce papel adjetivo qualquer palavra que se associe a um substantivo. Logo, podemos observar 
que o numeral “dois” está acompanhando um substantivo no texto.
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No estudo das classes gramaticais aprendemos que o adjetivo atribui uma característica ao substantivo, não é 
mesmo? Quando dizemos “apenas dois pecadilhos”, atribuímos uma característica que pode ser observada por 
falarmos de dois pecadilhos, e não de três, por exemplo.

A presente questão é muito importante para os estudos, pois há uma diferença significativa entre ser adjetivo e 
exercer papel adjetivo. Vejamos:

Promovido: particípio passado do verbo “promover”.

Bem: advérbio.

Pagos: particípio passado irregular do verbo “pagar”.

Estorvo: substantivo.

Apesar de a palavra “estorvo” parecer, num primeiro momento, estar caracterizando o substantivo “sacolas”, ela 
aparece posposta a um artigo indefinido, caracterizando-se, portanto, como substantivo.

Existem três formas básicas por meio das quais podemos preencher o vácuo interrogante do 
porvir. A previsão lida com o provável e responde à pergunta: o que será? A delimitação do campo 
do possível lida com o exequível e responde à pergunta: o que pode ser? E a expressão da vontade 
lida com o desejável e responde à pergunta: o que sonhamos ser?

As relações entre esses modos de conceber o futuro não são triviais. De um lado, está a lógica: 
o desejável precisa respeitar a disciplina do provável e do possível. Mas, do outro lado, está o 
sonho. Se o sonho desprovido de lógica é frívolo, a lógica desprovida de sonho é deserta. Quando 
a criação do novo está em jogo, resignar-se ao provável e ao exequível é condenar-se ao passado 
e à repetição. No universo das relações humanas, o futuro responde à força e à ousadia do nosso 
querer. A capacidade de sonho fecunda o real, reembaralha as cartas do provável e subverte as 
fronteiras do possível. Os sonhos secretam o futuro.

Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 277 (com 

adaptações)

152. (CESPE/2014 – TC-DF – Auditor de Controle Externo) Dado que, na expressão “o vácuo interrogante 
do porvir” (l. 2), os termos “interrogante” e “do porvir” especificam o mesmo núcleo 
nominal, o sentido da expressão seria mantido caso a posição desses elementos fosse a 
seguinte: o vácuo do porvir interrogante.

Solução rápida: errado.

Na origem, os adjetivos especificam o substantivo vácuo; na paráfrase, apenas a locução 
“do porvir” qualifica o substantivo vácuo; e o adjetivo interrogante especifica o “porvir” 
– isso muda o sentido da expressão original.

Solução completa:

Os adjetivos e as locuções adjetivas são utilizados para qualificar um substantivo, isto é, atribuem a este uma 
característica positiva ou negativa.

Quando fazemos uma nova escrita precisamos nos atentar ao posicionamento das palavras para não mudarmos 
os sentidos originais.

Na passagem original, o vácuo é qualificado como “interrogante” e “do porvir”. Na mudança, a palavra “interrogante” 
acaba sendo associada à palavra “porvir”.
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153. (CESPE/2014 – Câmara dos Deputados – Analista Legislativo) No trecho: “Oficialmente, o presidente 
Nazarbayev justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e 
a falta de espaço para crescimento”, os vocábulos oficialmente e permanente pertencem 
à mesma classe gramatical.

Solução rápida: errado.

O “oficialmente” é advérbio, e se refere à ação do presidente de justificar a mudança. O 
“permanente” é um adjetivo que qualifica o substantivo “risco”.

Solução completa:

Advérbio é uma classe de palavra invariável que estabelece relação com um advérbio, um adjetivo ou um verbo. Além 
disso, um advérbio pode estabelecer relação com um período inteiro, ou seja, com toda uma construção oracional.

Quando falamos: “ele chegará rapidamente”, o advérbio “rapidamente” é utilizado para atribuir um modo ao verbo 
“chegar”.

Vejamos outro exemplo:

“Certamente, seremos felizes na nova casa”.

No exemplo acima, podemos observar que o advérbio “certamente” modifica toda a estrutura posposta a ele – há 
uma atribuição de certeza ao fato de ser feliz na nova casa.

Adjetivo é uma classe de palavra variável que atribui uma característica a um substantivo. Essa característica pode 
ser positiva ou negativa. No trecho podemos observar que a palavra “permanente” atribui uma característica ao 
substantivo “risco”. Não é um risco bonito, feio, alto ou alegre. É um risco permanente. Podemos observar que as 
palavras usadas para substituir “permanente” são adjetivos, e, na hora da dúvida, essa substituição pode ajudar.

TEXTO 1 – PREÂMBULO

O cristianismo impregna, com maior ou menor evidência, a vida cotidiana, os valores e as 
opções estéticas até mesmo dos que o ignoram. Ele contribui para o desenho da paisagem dos 
campos e das cidades. Às vezes, ganha destaque no noticiário. Contudo, os conhecimentos neces-
sários à interpretação dessa presença se apagam com rapidez. Com isso, a incompreensão aumenta.

Admirar o monte Saint-Michel e os monumentos de Roma, de Praga ou de Belém, deleitar-se 
com a música de Bach ou de Messiaen, contemplar os quadros de Rembrandt, apreciar verdadei-
ramente certas obras de Stendhal ou de Victor Hugo implica poder decifrar as referências cristãs 
que constituem a beleza desses lugares e dessas obras-primas. Entender os debates mais recentes 
sobre a colonização, as práticas humanitárias, a bioética e o choque de culturas também supõe um 
conhecimento do cristianismo, dos elementos fundamentais da sua doutrina, das peripécias que 
marcaram sua história, das etapas da sua adaptação ao mundo.

Foi nessa perspectiva que nos dirigimos a eminentes especialistas. Propusemos a eles que 
pusessem seu saber à disposição dos leitores de um vasto público culto. Isso, sem o peso da eru-
dição, sem o emprego de um vocabulário excessivamente especializado, sem eventuais alusões a 
um suposto conhecimento prévio, que não tem mais uma existência real, e, claro, sem intenção 
de proselitismo.

(História do Cristianismo, org. Alain Corbin. São Paulo: Martins Fontes. 2009. p. XIII)

Segundo nossas gramáticas, a classe dos adjetivos expressa semanticamente: características, 
qualidades, estados e relações.
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154. (FGV/2017 – ALERJ – Especialista Legislativo) O adjetivo abaixo que expressa uma característica é:

a) Referências cristãs.

b) Vida cotidiana.

c) Opções estéticas.

d) Vasto público.

e) Elementos fundamentais.

Solução rápida: D.

A questão pediu um adjetivo que expresse característica, e podemos observar uma diver-
gência na alternativa, pois as letras A e D apresentam adjetivos que trazem objetividade, 
ponto fundamental para acharmos um adjetivo que indique característica.

Solução completa:

As letras B e D podem ser eliminadas por se tratarem de adjetivos de relação, isto é, aqueles que não permitem 
variação em grau. Podemos observar isso tentando acrescentar o sufixo “-íssimo” às palavras.

O adjetivo que indica uma qualidade é aquele que indica uma subjetividade.

Exemplo: “Esta caneta é azul”.

Repare que o termo “azul” não parte de uma opinião pessoal. Basta olhar para a caneta e observar se ela é azul ou 
não. Isso evidencia que “azul” é uma característica, pois não depende de um ponto de vista subjetivo.

Exemplo: “Esta caneta é macia”.

Repare que o termo “macia” indica uma qualidade, pois depende de um ponto de vista subjetivo, ou seja, de uma 
opinião pessoal. O que é “macia” para uma pessoa pode não ser para outra. Isso ocorre em “elementos fundamen-
tais”, pois a palavra “fundamental” traz uma carga semântica – o que é fundamental para uma pessoa pode não 
ser para outra pessoa.

As letras A e D podem ser respostas da questão, embora a alternativa D tenha sido o gabarito proposto pela banca.

Há objetividade em “referências cristãs” e “vasto público”, logo, as duas podem indicar características. Não há 
possibilidade de uma pessoa olhar um vasto público e dizer que não é um público numeroso para ela. Isso vai ser 
determinado simplesmente pela quantidade de pessoas. Podemos analisar esse raciocínio para “referências cristãs”. 
Aquilo que é cristão não pode ser cristão para um, mas não ser para outro.

155. (NCE-UFRJ/2005 – BNDES – Administrador) Os adjetivos mostram qualidades, características ou 
especificações dos substantivos. A alternativa abaixo em que o termo em negrito NÃO 
funciona como adjetivo é:

a) Difícil aprendizado.

b) Sensação de dificuldade.

c) Trabalho que é difícil.

d) Tarefa dificílima.

e) Acesso difícil.

Solução rápida: B.

A letra B apresenta um termo que completa o sentido de um substantivo abstrato com 
valor paciente. Nesse caso, temos um complemento nominal.
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Solução completa:

A questão pede para analisarmos o termo que não funciona como adjetivo. Sabemos que adjetivo é uma classe de 
palavra variável que tem o objetivo de qualificar um substantivo.

Essa caracterização pode ser feita, principalmente, por um adjetivo, por uma locução adjetiva ou por uma oração 
subordinada adjetiva.

Letra A – incorreta, pois o termo “difícil” qualifica o aprendizado.

Letra C – incorreta, pois a oração “que é difícil” é uma oração subordinada adjetiva, logo, funciona como adjetivo.

Letra D – incorreta, pois o termo “dificílima” qualifica a tarefa.

Letra E – incorreta, pois o termo “difícil” qualifica o acesso.

156. (FUJB/2011 – MPE-RJ – Técnico Administrativo) A alternativa em que a relação entre, respectiva-
mente, substantivo e adjetivo NÃO está corretamente indicada é:

a) Provocação – provocativo.

b) Peraltice – peralta.

c) Espontaneidade – espontânea.

d) Insulto – insultante.

e) Agressividade – agressão.

Solução rápida: E.

“Agressividade” e “agressão” são dois substantivos.

Solução completa:

A questão pede a relação entre substantivo e adjetivo. Entretanto, na letra E, as duas palavras são classificadas 
como substantivos, pois são usadas para nomear.

Para confirmar, vamos inserir a palavra “agressão” dentro de um contexto de qualificador, ou seja, com função 
adjetiva.

Ex.: “Ele é agressão”.

Podemos observar que não há relação de caracterização. A relação correta seria com a palavra “agressivo”, pois 
esta traz consigo a ideia de característica.

A palavra direito refere-se a um ramo do conhecimento humano – a Ciência do Direito –, ao 
mesmo tempo em que esclarece seu objeto de estudo: o direito, um sistema de normas que regula 
o comportamento dos homens em sociedade.

Muitas vezes, emprega-se a palavra direito em sentido axiológico como sinônimo de justiça. 
Outras vezes, utiliza-se a palavra em seu sentido subjetivo, como na expressão “é o meu direito”. 
Trata-se, como ensina Reale, da “regra de direito vista por dentro, como ação regulada”.

O termo é empregado com seu sentido subjetivo na reivindicação do direito à saúde. Todavia, 
a referência à regra de direito vista por dentro implica necessariamente ________ compreensão 
do direito como conjunto de regras do comportamento humano em sociedade. De fato, as normas 
jurídicas representam as limitações impostas ________ condutas nocivas para a vida social. Assim 
sendo, a saúde, definida como direito, deve inevitavelmente conter aspectos sociais e individuais.
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Na perspectiva dos aspectos individuais, o direito à saúde privilegia a liberdade em sua mais 
ampla acepção. As pessoas devem ser livres para escolher o tipo de relação que terão com o meio 
ambiente, suas condições de trabalho e, quando doentes, o tipo de tratamento ________ que se 
submeterão.

Em seus aspectos sociais, o direito à saúde privilegia a igualdade. As limitações aos comporta-
mentos humanos são postas exatamente para que todos possam usufruir igualmente as vantagens 
da vida em sociedade. Assim, para preservar-se a saúde de todos, é necessário que ninguém possa 
impedir outrem de procurar seu bem-estar ou induzi-lo a adoecer. Essa é a razão das normas jurídicas 
que obrigam à vacinação, ao tratamento, e mesmo ao isolamento de certas doenças.

O direito à saúde, ao apropriar-se da liberdade e da igualdade, caracteriza-se pelo equilíbrio 
instável desses valores. A história da humanidade é farta de exemplos do movimento pendular que 
ora busca a liberdade, ora a igualdade. Os homens sempre tiveram a consciência de que para nada 
serve ________ igualdade sob o jugo do tirano e de que a liberdade só existe entre iguais.

Adaptado de: DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-

t&pid=S0034-89101988000100008. Acesso em: 4 mar. 2011.

Considere as seguintes propostas de substituição de segmentos do texto.

1. Regra de direito (l. 04) por regra jurídica.

2. Movimento pendular (l. 18) por movimento do pêndulo.

3. Jugo do tirano (l. 19) por jugo tirânico.

157. (MPE-RS/2011 – MPE-RS – Assessor) Quais propostas estão corretas e são contextualmente 
adequadas?

a) Apenas 1 e 3.

b) Apenas 2 e 3.

c) Apenas 1.

d) Apenas 2.

e) 1, 2 e 3.

Solução rápida: A.

A relação entre movimento pendular e movimento do pêndulo não satisfaz a troca entre 
adjetivo e locução adjetiva. Logo, a afirmativa número dois está errada.

Solução completa:

Uma das formas de caracterizar o substantivo é por meio de um adjetivo ou por meio de uma locução adjetiva.

Adjetivo: uma palavra com função de atribuir uma característica.

Locução adjetiva: um grupo de palavras com função de atribuir uma característica.

Exemplos:

Amor materno: adjetivo.

Amor de mãe: locução adjetiva.

A locução adjetiva é formada por uma preposição + um substantivo: de (preposição) mãe (substantivo).
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A questão trabalha exatamente essa percepção do aluno. Por mais que a expressão “do pêndulo” seja formada por 
uma preposição e um substantivo, ela não indica uma característica do movimento. A expressão “movimento do 
pêndulo” significa o movimento do objeto pêndulo, e isso invalida a alternativa.

CIDADE URGENTE

Os problemas da expansão urbana estão na conversa cotidiana dos milhões de brasileiros 
que vivem em grandes cidades e sabem “onde o sapato aperta”. São reféns do metrô e do ônibus, 
das enchentes, da violência, da precariedade dos serviços públicos. No vestibular, todo estudante 
depara com a “questão urbana” e os pesquisadores se debruçam sobre o assunto, que também é 
parte significativa da pauta dos meios de comunicação.

Não poderia ser diferente: com 85% da população nas cidades (chegará a 90% ao final desta 
década), quem pode esquecer a relevância do tema?

Parece incrível, mas os grandes operadores do sistema econômico e político tratam os pro-
blemas das cidades como grilos que irritam ao estrilar. Passados os incômodos de cada crise, quem 
ganha dinheiro no caos urbano toca em frente seus negócios e quem ganha votos, sua campanha. 
Só alguns movimentos populares e organizações civis – Passe Livre, Nossa São Paulo e outros – 
insistem em plataformas, debates e campanhas para enfrentar os problemas e encontrar soluções 
sustentáveis.

A criação do Ministério das Cidades, no governo Lula, fazia supor que o Brasil enfrentaria o 
desafio urbano, integrando as políticas públicas no âmbito municipal, estabelecendo parâmetros 
de qualidade de vida e promovendo boas práticas. Passados quase 12 anos, o ministério é mais um 
a ser negociado nos arranjos eleitorais.

A gestão é fragmentada, educação para um lado e saúde para outro, habitação submetida à 
especulação imobiliária, saneamento à espera de recursos que vão para as grandes obras de fachada, 
transporte inviabilizado por um século de submissão ao mercado do petróleo. A fragmentação 
vem do descompasso entre União, Estados e municípios, desunidos por um pacto antifederativo, 
adversários na disputa pelos tributos que se sobrepõem nas costas dos cidadãos.

(....) Uma nova gestão urbana pode nascer com a participação das organizações civis e movimen-
tos sociais que acumularam experiências e conhecimento dos moradores das periferias e usuários 
dos serviços públicos. Quem vive e estuda os problemas, ajuda a achar soluções.

Marina Silva, Folha de São Paulo, 7/1/2014.

158. (FGV/2014 – DPE-RJ – Técnico Médio de Defensoria Pública) A alternativa em que um dos adjetivos 
mostra um processo de formação diferente dos demais, porque se origina de uma classe 
gramatical diferente, é:

a) Brasileiro – pesquisador.

b) Antifederativo – econômico.

c) Econômico – municipal.

d) Municipal – imobiliária.

e) Imobiliária – sustentável.

Solução rápida: E.

Na letra E, a palavra “sustentável” vem do verbo “sustentar”. Nas outras alternativas as 
palavras são originadas a partir de substantivos.
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Solução completa:

a) brasileiro: Brasil (substantivo)/pesquisador – pesquisa (substantivo).

b) antifederativo – federação (substantivo)/econômico – economia (substantivo).

c) econômico – economia (substantivo)/municipal – município (substantivo).

d) municipal – município (substantivo)/imobiliária – imóvel (substantivo).

e) imobiliária – imóvel (substantivo)/sustentável – sustentar (verbo).

A NOVA PRAGA

Não é preciso ter assistido nem à primeira aula de Latim – no tempo em que existia em nossas 
escolas essa disciplina, cuja ausência foi um desastre para o aprendizado da Língua Portuguesa – para 
saber que o étimo de nosso substantivo areia é o latim arena. E, se qualquer pessoa sabe disso até 
por um instinto primário, é curioso, para usar um termo educado, como nossos locutores e comen-
taristas de futebol, debruçados sobre um gramado verde-verdinho, chamam-no de “arena”, numa 
impropriedade gritante.     Nero dava boas gargalhadas, num comportamento que já trazia latente 
a sua loucura final, quando via os cristãos lutando contra os leões na arena. Nesse caso, se havia 
rictus de loucura na face do imperador, pelo menos o termo era totalmente apropriado: o chão da 
luta dramática entre homem e fera era de areia. Está aí para prová-lo até hoje o Coliseu. (....) Mas 
– ora bolas! – se o chão é de relva verdejante, é rigorosamente impróprio chamar de “arena” nos-
sos campos de futebol, como fazem hoje. O diabo é que erros infelizmente costumam se espalhar 
como uma peste, e nem será exagero dizer que, neste caso, o equívoco vem sendo tão contagioso 
como a peste negra que, em números redondos, matou 50 milhões de pessoas na Europa e na 
Índia no século XIV. E os nossos pobres ouvidos têm sido obrigados a aturar os nossos profissionais 
que transmitem espetáculos esportivos se referirem à arena daqui, à arena de lá, à arena não sei 
de onde. Assim, já são dezenas de arenas por esse Brasilzão. O velho linguista e filólogo mineiro 
Aires da Mata Machado Filho (1909-1985), a cujo livro mais conhecido peço emprestado O título 
deste pequeno artigo, deve estar se revirando no túmulo diante da violência de tal impropriedade. 
O bom Aires era cego, ou quase isso, mas via como ninguém os crimes cometidos contra o idioma.  

(Marcos de Castro. Disponível em: www.observatoriodaimprensa.com.br)

159. (FGV/2013 – MPE-MS – Técnico Administrativo) Em todas as alternativas abaixo há a presença de 
um substantivo + um adjetivo (ou vice-versa). Assinale a alternativa em que o adjetivo 
mostra uma opinião do autor do texto.

a) Língua portuguesa.

b) Gramado verde-verdinho.

c) Espetáculos esportivos

d) Velho linguista.

e) Bom Aires.

Solução rápida: E.

O adjetivo “bom” anteposto ao substantivo “Aires” indica uma visão subjetiva do enun-
ciador, pois a pessoa que o autor chama de bom pode não ser bom para todos.

Solução completa:

Os adjetivos podem apresentar uma qualidade, uma característica, ser de relação e ter outras classificações.
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Adjetivos podem apresentar uma qualidade parte de um ponto de vista subjetivo. Exemplo: “grande homem” – o 
adjetivo grande indica um posicionamento subjetivo, porque traz a ideia de “homem bom”.

Adjetivos podem apresentar uma característica que parte de um ponto de vista objetivo. Exemplo: “homem grande” 
– analisamos que o homem em questão apresenta uma estatura elevada. Nesse sentido, não observamos uma 
subjetividade, porque qualquer pessoa pode constatar que um homem de 1,90 de altura é um homem grande.

Adjetivo de relação: é um adjetivo que representa uma objetividade – é oriundo de um substantivo e não permite 
variação em grau. Exemplo: “avião americano” – “brasileiro” vem de “Brasil”, que é um substantivo. “Brasileiro” não 
aceita variação em grau. “Americaníssimo” não é uma forma aceitável na norma padrão.

160. (FGV/2015 – DPE-RO – Analista da Defensoria Pública) Comparando-se as formas “pintor inglês” e 
“inglês pintor”, vemos que substantivos e adjetivos se diferenciam, de fato, por apresen-
tarem, respectivamente:

a) Variabilidade mórfica – invariabilidade mórfica.

b) Possibilidade de derivação – impossibilidade de derivação.

c) Função de núcleo – função de adjunto.

d) Designação de seres – designação de conceitos.

e) Invariabilidade de grau – variabilidade de grau.

Solução rápida: C.

O substantivo funciona como termo nuclear e o adjetivo funciona como termo adjunto, 
ou seja, termo que acompanha o substantivo, atribuindo a este uma característica.

Solução completa:

Dentro de um sintagma nominal temos um grupo de palavras que possui como núcleo um termo substantivo. Por 
exemplo, o objeto direto de uma oração é um sintagma nominal, pois possui, em regra, um substantivo como núcleo.

Ex.: “Compramos uma bola”. Podemos observar, aqui, que o verbo “comprar” é transitivo direto, pois quem compra 
compra algo. Os termos “uma bola” funcionam como objeto direto. Na função de objeto direto temos duas palavras 
que possuem suas próprias funções sintáticas.

Uma: adjunto adnominal.

Bola: núcleo do objeto direto.

Numerais, artigos, pronomes e adjetivos podem, em regra, funcionar como adjunto, pois acompanham um subs-
tantivo dentro de uma estrutura nominal, isto é, um grupo de palavras que possui um substantivo como núcleo. É 
importante lembrar que substantivo e adjetivo são classes de palavras que são variáveis em gênero, número e grau.

161. (FGV/2015 – DPE-RO – Analista da Defensoria Pública) O adjetivo sublinhado abaixo que tem seu 
emprego decorrente da participação do enunciador é:

a) A ironia é uma forma elegante de ser mau. (Berilo Neves)

b) É maravilhoso a gente possuir uma esposa. Sobretudo quando não se é casado. (Millôr 
Fernandes)

c) É das uvas pequenas que sai o vinho mais doce. (Yolanda Hatem)

d) Há homens atuais que nascem póstumos. (Raul Seixas)

e) Tão magro que, quando usa terno preto, parece um guarda-chuva! (De Chantelli)
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Solução rápida: A.

Repare que pode haver alguém que não ache a ironia uma forma elegante de ser mau. 
Isso mostra um ponto de vista subjetivo, ou seja, uma participação do enunciador.

Solução completa:

Podemos analisar que os adjetivos, em alguns casos, representam a opinião do enunciador. Esses adjetivos vão 
trazer uma qualidade e mostram um posicionamento que pode não se encaixar para todas as pessoas.

Na letra B o adjetivo é objetivo, pois não há subjetividade na hora de observar se alguém é casado ou não. Podemos 
constatar isso objetivamente por um papel ou por uma convivência.

Na letra C o adjetivo é objetivo, pois faz referência ao tamanho da uva.

Na letra D o adjetivo é objetivo, pois faz referência a homens dos dias de hoje.

Na letra E o adjetivo é objetivo, pois traz uma característica física do indivíduo.

162. (FGV/2015 – DPE-RO – Analista da Defensoria Pública) Os adjetivos, em língua escrita, podem repre-
sentar: qualificações, características, estados e relações. A frase abaixo em que o adjetivo 
sublinhado expressa uma relação é:

a) Dinheiro compra tudo. Até amor verdadeiro. (Nelson Rodrigues)

b) A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. (Adam 
Smith)

c) Com a idade, as certezas vão ficando duvidosas. (J. Cabral de Melo Neto)

d) Envelhecer não é tão catastrófico se considerarmos a alternativa. (Maurice Chevalier)

e) O casamento é a maior causa do divórcio. (Groucho Marx)

Solução rápida: B.

O adjetivo de relação traz uma informação muito objetiva, isto é, sem a presença de uma 
subjetividade do enunciador, que funciona para distinguir um substantivo. Isso aparece 
muito na função adnominal, e não na função predicativa. Não admite flexão em grau.

Solução rápida:

Podemos analisar que esse adjetivo de relação mostra um traço de objetividade, isto é, não apresenta um posiciona-
mento do autor. Uma das maneiras mais fáceis de observarmos esse adjetivo de relação é ao tentarmos identificar a 
possibilidade de variação em grau. Isso pode ser feito pela tentativa de encaixar um sufixo que superlative o adjetivo.

Na letra B não é possível fazer isso, pois o adjetivo “universal” não apresenta a forma “universalíssimo”, o que nos 
ajudaria na resolução da questão.

163. (ALTERNATIVE CONCURSOS/2016 – Câmara de Bandeirantes – SC – Contador) O adjetivo referente à lo-
cução adjetiva DE VERÃO é:

a) Vítreo.

b) Argênteo.

c) Estival.

d) Hibernal.

e) Vulpino.
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Solução rápida: C.

A correspondência correta para a locução adjetiva “de verão” está relacionada ao adjetivo 
“estival”.

Solução completa:

Quando há mais de uma palavra funcionando como adjetivo, tem-se uma locução adjetiva. A locução adjetiva pode 
assumir diversos formatos. Exemplos:

a) preposição + substantivo -> discussão entre amigos;

b) locução prepositiva + substantivo -> volta ao redor do mundo;

c) preposição + pronome -> terra de ninguém;

d) locução prepositiva + pronome -> carro em frente a você;

e) preposição + advérbio -> jornal de ontem;

f) preposição + verbo -> casa para alugar;

g) preposição + numeral -> salário dos três;

Vale lembrar que muitas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo. Exemplos:

a) olhar de águia -> olhar aquilino;

b) pureza de anjo pureza -> angelical;

c) sonho de criança -> sonho pueril;

d) exame de fígado -> exame hepático ou figadal;

e) arma de guerra -> arma bélica;

f) atenção de professor -> atenção docente;

g) força de leão -> força leonina;

h) lábios de lebre -> lábios leporinos;

i) sacada de mestre -> sacada magistral;

j) crime de paixão -> crime passional;

k) água de rio -> água fluvial;

l) água de chuva -> água pluvial;

m) água de lago -> água lacustre;

n) pensamento de velho -> pensamento senil;

o) força do vento -> força eólica;

p) pessoa sem coragem -> pessoa medrosa;

q) amor sem limite -> amor ilimitado;

r) eleitores do Brasil -> eleitores brasileiros;
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Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item subsequente.

164. (CESPE/2018 – CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno) Os termos “antiéticas”, 
“ilegais” e “combatidas” qualificam a palavra “práticas”.

Certo (   )                Errado (   )

Solução rápida: errado.

A expressão “combatidas” faz parte da locução verbal “ser combatidas”. Portanto, não 
há que se falar em adjetivo para qualificar a palavra “práticas”.

Solução completa:

Adjetivos são a classe de palavras da língua portuguesa que qualifica. É uma classe variável, que atribui uma 
característica a um termo substantivo.

No trecho “maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem, 
sim, ser combatidas” temos uma estrutura na qual encontramos dois adjetivos: “antiéticas” e “ilegais”. Podemos 
observar que essas palavras trazem uma característica, ou seja, qualificam outro termo dentro da construção.

Já o termo “combatidas” é parte da locução verbal “ser combatidas”, que evidencia uma voz passiva. A partir disso, 
podemos observar que não se trata de um adjetivo. A palavra é classificada como verbo.

Texto 7

“O vôo de Santos Dumont foi fruto de uma idéia revolucionária, assim como os micro-compu-
tadores e a rêde que hoje chamamos de Internet”.

165. (FGV/2019 – DPE –RJ – Técnico Superior Especializado) No texto 7, o segmento “ideia revolucionária” poderia 

ter trocado a ordem de suas palavras (revolucionária ideia) sem que isso modificasse suas classes 
gramaticais. A opção abaixo em que isso também ocorre é:
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a) Nova escultura.

b) Jovem professora.

c) Imigrante trabalhador.

d) Velho pescador.

e) Fanático marxista.

Solução rápida: A.

A palavra “nova” só pode ser utilizada como adjetivo. Portanto, não há possibilidade de 
troca de classe, independentemente da posição da palavra “nova” em relação à palavra 
“escultura”.

Solução completa:

Na relação entre adjetivo e substantivo podemos observar que a mudança de posição entre as palavras pode 
acarretar mudança de sentido na estrutura.

Ex.: encontrei um velho amigo -> é um amigo de longa data.

Ex.: encontrei um amigo velho -> é um amigo com muita idade.

O que a questão pede não tem relação com a mudança de sentido, mas tem relação com a mudança de classe 
gramatical. Na consagrada obra de Machado de Assis chamada Dom Casmurro o autor brinca com as palavras 
“autor” e “defunto”, dizendo que não sabe se é o “autor defunto” ou um “defunto autor”.

Podemos observar no mencionado trecho literário que uma coisa é ser um “autor defunto” – um escritor que 
morreu – e outra coisa é ser um “defunto autor” –um morto que escreve. Ainda nessa passagem, analisamos que:

“Autor defunto” -> substantivo + adjetivo.

“Defunto autor” -> substantivo + adjetivo.

Logo, houve mudança de sentido e mudança de classe gramatical.

Na questão acima, as alternativas B, C, D e E possuem palavras que podem funcionar como substantivo ou como 
adjetivo, de modo que podemos ter:

“Uma professora jovem” -> jovem qualifica professora. Portanto, é adjetivo.

“Uma jovem professora” -> professora qualifica jovem. Portanto, é adjetivo.

Repare que o sentido é o mesmo, mas a classe gramatical será diferente. A questão não pede mudança de sentido, 
pede mudança de classe.

A EMPREGADA FOI EMBORA

Chegou ao Brasil um problema que, na Europa, velho de meio século, em nosso país só as 
empregadas domésticas enfrentavam: como viver sem empregada, esse personagem que, dentro 
de casa, serve de amortecedor às tensões entre homens e mulheres confrontados às exigências 
do cotidiano de uma família.

Quem faz o quê na infinidade de pequenos gestos do dia a dia? Nem um nem outro. A resposta 
é simples: a empregada, a babá, a cuidadora. Por vezes as três tarefas em uma mesma pessoa. Baixos 
salários, jornadas infindáveis, condições de alojamento deploráveis, essa sequela da escravidão exi-
gia uma abolição. A lei é bem-vinda. Abre uma dinâmica de transformação da sociedade que ainda 
não está visível em toda a sua profundidade e cujos desdobramentos vão muito além dos muros 
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da casa. Vai interpelar, para além do orçamento das famílias, as contas públicas e a organização do 
tempo nas empresas.

(Oliveira, Rosiska Darcy de. O Globo, abril de 2013)

166. (FGV/2013 – AL-MA – Assistente Legislativo) Nas alternativas a seguir há sempre um adjetivo que 
se refere a um substantivo. Assinale a alternativa em que o adjetivo não representa uma 
opinião da autora do texto.

a) Baixos salários.

b) Jornadas infindáveis.

c) Condições deploráveis.

d) Contas públicas.

e) Pequenos gestos.

Solução rápida: D.

A questão pede o adjetivo que represente uma objetividade, ou seja, uma característica. 
As contas são públicas, independentemente da análise da autora. Logo, temos a letra D 
como gabarito.

Solução completa:

Podemos analisar que os adjetivos, em alguns casos, representam a opinião do enunciador. Esses adjetivos vão 
trazer uma qualidade, e mostram um posicionamento que pode não se encaixar para todas as pessoas.

“Baixos salários, jornadas infindáveis, condições de alojamento deploráveis, essa sequela da escravidão exigia 
uma abolição”: esse segmento aparece logo após a autora discorrer sobre a luta diária da empregada doméstica.

Assim, os adjetivos sublinhados possuem a opinião da autora, e as alternativas A, B e C podem ser eliminadas. A 
alternativa E também evidencia a opinião da autora, pois a palavra “pequenos” está sendo usada no sentido de 
“sutis”, “sublimes”.

OBSERVAÇÃO

Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar detalhadamente o 
que nos cerca. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, 
para nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos 
proteger. Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer 
custo, chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, 
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de propaganda.

Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já que não é preciso fazer nenhum 
esforço, pois a propaganda e as imagens se encarregam de nos invadir.

Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que precisamos 
renovar, estimular e desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, 
voluntária: observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que quero, quando quero 
observar.

Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer genericamente: alto, magro, de 
meia-idade: ou então ser bem específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro, está 
vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de couro marrom, tem cabelos escuros, 
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encaracolados, curtos, olhos azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto e 
cerca de 40 anos.

Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação. Naturalmente, se 
eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.

OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001.

Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a dos adjetivos, que podem 
indicar estados, características, qualidades ou relações.

167. (FGV/2018 – AL-RO – Analista Legislativo) Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos 
são os indicadores de:

a) Qualidade.

b) Estado.

c) Traço psicológico.

d) Característica.

e) Relação.

Solução rápida: D.

A intenção no ato de descrever é justamente buscar as características da pessoa ou do 
objeto.

Solução completa:

Buscamos usar os adjetivos descritivos quando queremos destacar as características da pessoa ou do objeto. 
É importante saber que essas características podem ser físicas ou psicológicas. Esse tipo de adjetivo é muito 
utilizado nos próprios textos descritivos.

168. (ESPP/2013 – MPE-PR – Auxiliar Administrativo) Em “Um estrangeiro despreparado”, as palavras 
“estrangeiro” e “desesperado” são, na ordem em que aparecem:

a) Substantivo e pronome.

b) Adjetivo e pronome.

c) Substantivo e verbo.

d) Adjetivo e substantivo.

e) Substantivo e adjetivo.

Solução rápida: E.

Estrangeiro: termo utilizado para nomear um ser, logo, é substantivo.

Despreparado: termo utilizado para caracterizar o estrangeiro, logo, é adjetivo.

Solução completa:

Substantivo é a classe de palavra utilizada para nomear os seres. Os adjetivos são utilizados para caracterizar os 
seres e os objetos. A partir disso, podemos observar que não se trata de um estrangeiro qualquer. Esse estrangeiro 
é caracterizado como despreparado. Por isso, classificamos a palavra “estrangeiro” como substantivo e “despre-
parado” como adjetivo.
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Brasil gasta mais de 20 bilhões de reais para tratar doenças relacionadas ao tabaco

O Brasil gastou 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 para tratar doenças relacionadas 
ao tabaco, conforme levantamento feito pela organização não governamental Aliança do Controle 
do Tabagismo (ACT). Os gastos somaram quase 21 bilhões de reais no ano passado. O Dia Nacional 
de Combate ao Fumo é lembrado nesta quarta (29) em todo o país.

De acordo com os dados da ACT, 82% dos casos de câncer de pulmão no país são causados 
pelo fumo. Outros problemas de saúde também são provocados pelo cigarro: 83% dos casos de 
câncer de laringe estão relacionados ao tabagismo, 13% dos casos de câncer do colo do útero e 
17% dos casos de leucemia mieloide.

No Distrito Federal (DF), por exemplo, a arrecadação, em média, é de 6,2 milhões de reais 
mensais com a venda de cigarros (o valor corresponde a 25% do preço por maço). Por outro lado, o 
governo local gasta 18 milhões por mês com o tratamento de doenças vinculadas ao fumo, segundo 
o pneumologista e coordenador do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal, Celso Rodrigues.

Para o médico, os números mostram o impacto do vício na saúde. De acordo com Rodrigues, o 
tabagismo cria dependência química, física e psicológica, o que influencia no tratamento. “É muito 
importante que a pessoa entenda a relação dela com o cigarro. Ela tem que entender por que fuma, 
por que deseja parar de fumar e onde está a dificuldade, por que não parou até agora”, explica.

A secretaria oferece terapia em grupo, durante um ano e três meses, em 62 unidades de saúde 
e em 47 empresas habilitadas a atender funcionários interessados em parar de fumar. Ações de 
prevenção e promoção de saúde também são promovidas em escolas.

Em média, 500 fumantes iniciam o tratamento nas unidades de saúde a cada mês. Cerca de 
400 pacientes conseguem deixar o fumo, sendo que 200 têm recaídas durante a terapia – quando 
os pacientes são orientados a buscar a secretaria novamente caso voltem a fumar.

O cigarro vicia porque o principal componente – a nicotina – faz com que o cérebro libere 
dopamina, hormônio que dá uma sensação agradável. O organismo do fumante passa a pedir 
doses maiores de nicotina para que a sensação se repita e a pessoa sente necessidade de fumar 
cada vez mais.

Os males causados pelo fumo não são apenas relacionados ao sistema respiratório. Segundo 
Mônica Andreis, vice-diretora da ACT, as pessoas ligam o cigarro somente ao câncer de pulmão. “Ele 
também causa câncer de bexiga, boca, língua, faringe, problemas de fertilidade e derrame cerebral”.

(Disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-gasta-mais-de-20-bilhoes-de-reais-para-tratar-doencas-rela-

cionadas-aotabaco/#todos-comentarios)

169. (IDECAN/2017 – Câmara de Coronel Fabriciano – MG – Agente Administrativo) Considerando o contexto, 
assinale a afirmativa em que a locução adjetiva destacada NÃO pode ser substituída pelo 
adjetivo entre parênteses.

a) “Para o médico, os números mostram o impacto do vício na saúde”. (4º §) (vicinal)

b) “...13% dos casos de câncer do colo do útero e 17% dos casos de leucemia mieloide”. 
(2º §) (uterino)

c) “Ações de prevenção e promoção de saúde também são promovidas em escolas”. 
(5º §) (profiláticas)

d) “De acordo com os dados da ACT, 82% dos casos de câncer de pulmão no país são 
causados pelo fumo”. (2º §) (pulmonar)
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Solução rápida: A.

A palavra “vicinal” refere-se a algo que está próximo, vizinho. Não tem relação alguma 
com a palavra “vício”.

Solução completa:

Quando desejamos fazer a troca de um adjetivo por uma locução adjetiva devemos nos atentar ao sentido oferecido 
por ambos os termos para que não haja alteração de sentido na estrutura.

Na letra A, a expressão “do vício” não possui correlação com o adjetivo “vicinal”, pois este faz referência a algo pró-
ximo. A questão tenta ludibriar o candidato na proximidade da escrita, mas o importante é sempre analisar o sentido.

As outras alternativas possuem as correlações expressadas corretamente.

170. (CPCON/2019 – Câmara de Santa Rita – PB – Agente Legislativo) Qualquer palavra que modifique (determine) 

um substantivo ou termo equivalente terá valor adjetivo e concordará com o substantivo. 
Todas as palavras que estão entre parênteses nos grupos nominais abaixo relacionados, 
retirados do Texto II, têm valor adjetivo, EXCETO em:

a) Cursos (profissionalizantes).

b) Números (acachapantes).

c) Juventude (perdida).

d) (Longos) prazos (longos).

e) (Efeito) nefasto.

Solução rápida: E.

Na letra E a palavra “efeito” recebe a caracterização de ser nefasto, logo, ela é classificada 
como substantivo.

Solução completa:

Substantivo é a classe de palavra utilizada para nomear os seres. Os adjetivos são utilizados para caracterizar os 
seres ou os objetos. Devemos observar, na letra E, que a palavra “nefasto” é o termo que traz a carga de caracte-
rização sobre a palavra “efeito”. A partir desse raciocínio, podemos entender que “efeito” é substantivo e “nefasto” 
é adjetivo.

171. (FGV/2015 – Câmara Municipal de Caruaru – PE – Técnico Legislativo) A frase “Isso é muito importante” 
mostra uma forma de superlativo.

Assinale a opção que indica a forma de transmitir essa mesma ideia e que não contém 
superlativo:

a) “Isso é de bastante importância!”

b) “Isso é importante mesmo!”

c) “Isso é superimportante!”

d) “Isso é importante pra burro!”

e) “Importantíssimo é o que isso é!”
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GABARITO: A.

Solução rápida:

Na letra A, o termo “importância’’ é um substantivo, e isso invalida a alternativa, pois 
bastante é pronome indefinido nesse exemplo.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos. (-íssimo, -imo, -érrimo)

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento senhor ou senhora precedido de artigo indefinido um ou uma - Ele é um 
senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

Os sebos

Outro dia resolvi peregrinar por alguns sebos do Centro da cidade. Há quanto tempo! O hábito 
de frequentar sebos remonta à minha juventude, quando ingressei na universidade. O Jornal do 
Commercio publicava, aos domingos, em pequenos anúncios, relações de livros e revistas, que 
tinham sido adquiridos por eles. Segunda-feira, às sete da manhã, eis-me em frente à loja do sebo 
que me interessava. A casa, daquelas bem antigas, só abria às oito, mas, uma hora antes, se for-
mava, na calçada, uma pequena fila de bibliófilos. Abria muito cedo sim, porque o dono sabia da 
ansiedade daqueles madrugadores. Situava-se numa daquelas ruas próximas à Praça Tiradentes. 
Se eu chegasse em segundo lugar, corria o risco sério de o primeiro da fila querer exatamente a 
obra que eu tanto sonhava ter em minha biblioteca, que acolhia os primeiros livros. Frustração, por 
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que passei algumas vezes, horrível. Um dia de lamentações pela perda. Já era quase minha, afinal! 
A aflição em querer adivinhar qual obra interessava ao meu possível concorrente era muito forte. 
Que vontade de perguntar logo que ele declinasse o nome do autor cobiçado. Era um jovem, e 
meus companheiros de expectativa, bem mais velhos. A época, outra, também impunha respeito 
aos mais velhos. Muitos livros importantes, para aquele tempo, foram sendo adquiridos assim pelo 
estudante de Letras.

(Carlos Eduardo Falcão Uchoa)

172. (FGV/2013 – AL-MT – Professor de Língua Portuguesa) A alternativa em que não ocorre nenhum caso 
de adjetivo em grau superlativo é:

a) “A casa, daquelas bem antigas...”.

b) “... interessava ao meu possível concorrente era muito forte”.

c) “...e meus companheiros de expectativa, bem mais velhos”.

d) “...também impunha respeito aos mais velhos”.

e) “Abria muito cedo, sim...”.

GABARITO: E.

Solução rápida:

Na letra E, a palavra “cedo’’ é um advérbio, logo, não tem relação com adjetivo.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos. (-íssimo, -imo, -érrimo)

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.
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e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

Uma Galinha – Conto de Clarice Lispector

“Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, 
ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, 
não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou 
três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar 
um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou 
um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada 
com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se 
da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um 
calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado 
onde essa, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais 
intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma 
luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem 
nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que 
fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 
pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha 
tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas 
vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela 
para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é 
que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se 
fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e 
penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada 
no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e 
indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. 
Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha 
mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os 
olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez 
aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal 
porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu 
filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O 
que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, 
sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O 
pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!
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— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, 
de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em 
quando ainda se lembrava: “E dizer que a obriguei a correr naquele estado!” A galinha tornara-se 
a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, 
usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma 
pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás 
da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e 
vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra 
o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro 
da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. 
Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, 
quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada 
no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.”

“Uma Galinha” Clarice Lispector, 1960

173. (ITAME/2015 – Câmara Municipal de Inhumas – GO – Arquivista) Na frase: “Essa é a prova mais longa do 
mundo!”, o adjetivo encontra-se no grau:

a) superlativo relativo de superioridade.

b) superlativo absoluto analítico.

c) superlativo absoluto sintético.

d) comparativo de superioridade.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A qualidade da prova é intensificada em relação a um conjunto de provas. Isso evidencia 
o grau superlativo relativo de superioridade.

Solução completa:

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.
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Texto I

Demasiadamente

(Eneida Costa de Morais)

Quem conta um conto, acrescenta um ponto, diz o ditado. No caso presente não precisaremos 
acrescentar nada, tantos os pontos existentes: Aníbal Vicente foi preso porque é marido de cinco 
mulheres e noivo de mais de uma dezena de jovens.

Buscar, no retrato que os jornais estamparam, as razões desse tão grande prestigio de Vicente, 
é tolice: homem feio - muito feio, mesmo - o D. Juan magro, de rosto marcado pelas bexigas ou 
espinhas, nada oferece para que possamos imaginá-lo usando luares em declarações de amor, ou 
dizendo de maneira pessoal e pessoal encantamento, as sempre novas palavras que prenderam 
nossos tataravôs, avós, pais e a nós mesmos.

O caso aconteceu em S. Paulo, se bem que todo o Brasil esteja envolvido na ação amorosa 
de Aníbal. Cinquenta anos de idade, sem residência fixa - mudava muito de casa -, o herói do 
“conto do noivado” casava para lesar suas vítimas. Seu método mais usado era simples: entabulava 
namoro através de correspondência sentimental de revistas especializadas no assunto. “Homem 
só, profundamente só, com uma enorme riqueza sentimental, conhecendo todas as palavras de 
amor, sabendo empregá-las no momento preciso, capaz de emocionar-se com a lua cheia, usando 
ternura, sempre ternura para com aquela que amar, precisa encontrar senhora só”, etc., etc. O 
anúncio devia ser assim e, por ele, Aníbal ia colhendo as respostas, analisando-as, conhecendo 
mulheres antes de encontrá-las pessoalmente, mandando para esta carta, para a outra telegrama, 
até o final: encontro, casamento.

Assinava “Ouro Branco”, pois era de ouro que precisava Aníbal. Muito ouro para bem viver, 
bem comer, andar e dar golpes em outras românticas incautas.

A sede de amar e ser amada é tão grande nas mulheres que Aníbal continuaria seus trabalhos 
até o fim da vida, não fosse o ciúme de uma das esposas enganadas. A mais sofredora de todas, 
talvez, porque a que mais amasse, levou-o à polícia, e à prisão. [...]

A prisão se deu sem que o amoroso ladrão pressentisse. Estava calmamente à porta de uma 
casa, esperando a chegada de uma de suas noivas, a destinada futura esposa. Preso, sobre ele caiu 
o ódio de cento e cinco mulheres enganadas; esqueceram que a culpa não era apenas dele, esque-
ceram que atendendo ao apelo de Aníbal Vicente eram também culpadas. O homem está preso e 
uma centena de mulheres ficou sem noivo e sem esposo.

Casou muito, amou demais, eis a definição de Aníbal; naturalmente a Justiça acrescentará: 
roubou muito. Mas ninguém poderá negar a Vicente o título de criador de uma nova forma do 
conto-do-vigário: o ‘conto do amor”, o “conto do noivado” e do “casamento”, o “conto sentimental”.

Aqui para nós, digam, Vicente, mesmo roubando suas enamoradas, não lhes terá dado alguma 
felicidade?

174. (ESPP/2013 – MPE-PR – Técnico em Edificações) Em “a mais sofredora de todas”, o autor utilizou um grau 
específico do adjetivo para realçar o sofrimento da mulher. Assinale a indicação correta desse grau.

a) Comparativo de superioridade.
b) Superlativo absoluto analítico.
c) Superlativo absoluto sintético.
d) Comparativo de igualdade.

e) Superlativo relativo de superioridade.
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GABARITO: E.

Solução rápida:

A qualidade da mulher é intensificada em relação a um conjunto de seres. Isso evidencia 
o grau superlativo relativo de superioridade.

Solução completa:

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

O nobilíssimo ponto e vírgula

Estava na “capa” do UOL ontem: “Medo de ser assassinado atinge 3 em 4 brasileiros; 67% de 
jovens temem a PM”. Por favor, veja o ponto e vírgula, prezado leitor. Que faz ele aí? É correto o 
seu emprego? [...]

Posto isso, voltemos ao título do UOL e ao ponto e vírgula que há nele. Esse título diz respeito 
a uma pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
O tema da pesquisa, obviamente, é a violência no Brasil, que, como se sabe, é um país pacífico, 
solidário etc., etc., etc.

As duas informações que há no título são distintas: a primeira diz respeito ao medo de ser 
assassinado, sentimento de 76% dos entrevistados; a segunda diz respeito ao temor que 67% dos 
jovens entrevistados têm da Polícia Militar.

As informações são distintas, mas integram o mesmo assunto, o mesmo campo, o mesmo 
território, por isso foi empregado (corretissimamente) o ponto e vírgula, que separa o primeiro 
bloco, completo, autônomo etc., do segundo bloco, também completo, autônomo etc.

O papel do ponto e vírgula é sempre o de separar partes autônomas de um todo, isto é, blo-
cos que apresentam sentido e informação completos e pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo 
assunto. […]

(Pasquale Cipro Neto, publicado em: <https://www1.folha.uol.com.br/ colunas/ pasquale/2016/11/1828820-o-nobilissimo-

-ponto-e-virgula.shtml?loggedpaywall>. Acesso em 01/06/18. Adaptado)

175. (NC-UFPR/2018 – Câmara de Quitandinha – PR – Técnico Legislativo) Com base no uso do superlativo 
pelo autor no texto acima (adjetivo: nobilíssimo; advérbio: corretissimamente), assinale a 
alternativa em que foi utilizado corretamente o mesmo processo de formação de ambos os 
exemplos – com adjetivo e com advérbio.

a) provavilíssimo e equivocadissimamente.

b) ineficazíssimo e estupidissimamente.

c) pobríssimo e acertadissimamente.

d) dificíssimo e educadissimamente.

e) azulzíssimo e erradissimamente.
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GABARITO: C.

Solução rápida:

Foi utilizado o processo chamada de sufixação, isto é, houve acréscimo de sufixo à palavra 
original.

Pobre + íssimo.

Acertadamente + issimamente.

Solução completa:

Grau do adjetivo:

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).

Pobre (adjetivo) + íssimo (sufixo).

Grau do advérbio:

Grau Superlativo:

Analítico (acompanhado por outro advérbio).

Exemplo: Ele fala muito alto.

Sintético (formado com sufixos).

Exemplo: Ele fala altíssimo.

Acertadamente (advérbio) + issimamente (sufixo).

176. (FGV/2013 – AL-MA – Técnico de Gestão Administrativa) Assinale a alternativa em que a forma de su-
perlativação do adjetivo está identificada incorretamente.

a) O Everest é altíssimo - presença de um sufixo.

b) Heitor é alto, alto, alto - repetição do mesmo adjetivo.

c) O Pico da Colina é alto pra burro - locução adverbial.

d) O balão está muito alto - auxílio de outro adjetivo.

e) O novo edifício é superalto - junção de um prefixo.

GABARITO: D.

Solução rápida:

A palavra “muito” não é adjetivo. Ela é classificada como advérbio, pois modifica um 
adjetivo.

Solução completa:

A palavra “muito’’ pode assumir duas classificações principais: pronome indefinido e advérbio.

Para ser pronome indefinido, é preciso que a palavra “muito’’ esteja ligada a um substantivo.

Exemplo: Compramos muito papel -> nesse exemplo, o “muito’’ é pronome indefinido, pois “papel’’ é um substantivo.

Para ser advérbio, é preciso que a palavra “muito’’ esteja ligada a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo.

Exemplo: Compramos muito - > nesse exemplo, o “muito’’ é advérbio, pois “compramos’’ é um verbo.
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Na questão, a alternativa “o balão está muito alto” traz a palavra “muito’’ relacionada à palavra “alto’’. Essa é clas-
sificada como adjetivo, logo, a palavra “muito’’ será um advérbio.

177. (CESPE/2013 – MPU – Analista) Considerando o trecho retirado do texto e julgue os itens a seguir.

Trecho de apoio: “... devendo ser vista como o desenrolar de ciclos culturais diferentes, com 
diversificadas conjunturas histórico-culturais.”

A forma adjetiva “histórico-culturais” (l.25) poderia estar flexionada corretamente também 
como históricos-culturais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida:

Quando se trata de adjetivo composto, varia apenas o último elemento.

Solução completa:

Devemos entender, primeiramente, que o adjetivo histórico-culturais é formado a partir de dois adjetivos simples: 
histórico e cultural.

Quando juntamos dois adjetivos simples, formamos um adjetivo composto e, nesses casos, somente o segundo 
elemento vai para o plural.

No caso do texto temos o seguinte passo a passo para a formação desse adjetivo:

Conjunturas históricas e culturais = conjunturas histórico-culturais.

Se elemento do adjetivo composto é substantivo adjetivado, o adjetivo composto é invariável.

Exemplos:

Blusas amarelo-ouro.

Vestidos vermelho-sangue.

Valores democráticos

Deu  no  Datafolha:  para  62%  dos  brasileiros,  a  democracia “é sempre melhor que qualquer 
outra  forma de governo”. Folgo em  saber  que  a  imagem  da  democracia  vai bem, mas a frase  
é verdadeira?

Eu não  faria uma  afirmação  tão  forte. Como Churchill,  acho melhor  limitar  a  comparação  
ao  universo  do  conhecido. “Ninguém  pretende que a democracia  seja  perfeita  ou  sem defeito.
Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo  todas  as demais que têm sido 
experimentadas de  tempos em tempos», proclamou o estadista britânico.

Com efeito, não há necessidade de transformar a democracia num  valor  religioso. Ela  deve  
ser  defendida  por  suas  virtudes práticas. Para descobri-las, precisamos listar seus defeitos.

Já  desde Platão sabemos que ela é sensível à ação dos demagogos. E, quanto  mais  avançamos  
no  conhecimento do cérebro e da psicologia humana, descobrimos novas e mais sutis maneiras  
de  influenciar os eleitores, que  usam  muito mais a emoção do que a razão na hora de fazer suas 
escolhas. É verdade que, com a prática, os cidadãos aprendem a defender-se, mas, demodo geral, 
são os marqueteiros que têm a vantagem.
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Outro ponto sensível e delicado é o levantado pelo economista Bryan Caplan. A democracia 
até tende a limitar o radicalismo nas situações em que os eleitores se dividem bastante sobre 
um tema, mas ela se revela impotente no assuntos em que vieses cognitivos estão em operação, 
como é o caso  da  fixação  de  políticos  e eleitores  por criar empregos, mesmo que eles reduzam 
a eficiência econômica.

Se a democracia se presta a manipulações e não evita que a maioria tome decisões erradas, 
por que ela é boa? Bem, além de promover a moderação em parte das  controvérsias, ela oferece 
um  caminho  para  grupos  antagônicos  disputarem  o  poder  de forma  institucionalizada  e  pouco  
violenta. É  menos do que sonhavam os  iluministas, mas dado o histórico de nossa espécie, isso 
não é pouco.

(Hélio Schwartsman, Folha de São Paulo, 01/04/2014)

178. (FGV/2014 – AL-BA – Técnico de Nível Superior) Em todos os segmentos a seguir, há formas de graus 
de adjetivos, à exceção de um. Assinale-o.

a) “...a democracia ‘é sempre melhor que qualquer outra forma de governo’”.

b) “Eu não faria uma afirmação tão forte”.

c) “...acho melhor limitar a comparação ao universo do conhecido”.

d) “Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo...”.

e) “...descobrimos novas e mais sutis maneiras de influenciar...”.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Na letra C, a palavra “melhor’’ funciona como advérbio, pois se relaciona com o verbo 
“acho’.

Solução completa:

Precisamos ter atenção em relação aos termos “melhor’’ e “pior’’, pois eles podem possuir natureza adverbial ou 
adjetiva.

Melhor = mais bom -> natureza adjetiva.

Melhor = mais bem -> natureza adverbial.

Exemplo: João é melhor aluna que Maria. -> melhor = mais bom (natureza adjetiva).

Exemplo: João fala melhor que Maria. -> melhor = mais bem (natureza adverbial).

Na letra A, o termo “melhor” possui natureza adjetiva, pois qualifica o substantivo “democracia”. Além disso, a 
presença do verbo de ligação (é) reforça essa natureza adjetiva.

Na letra B, o termo “tão” seguido do adjetivo “forte’’ evidencia uma natureza comparativa de igualdade, de modo 
que “forte’’ funciona como adjetivo.

Na letra D, o termo “pior” qualifica o substantivo “forma’’, apresentando natureza adjetiva.

Na letra D, o termo “mais” estabelece relação com o adjetivo “sutis”, de modo que aquele funciona como advérbio.
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179. (FGV/2013 – AL-MA – Técnico de Gestão Administrativa) Uma gramática de língua portuguesa diz que 
os adjetivos de relação “Não admitem graus de intensidade e vêm normalmente pospostos ao 
substantivo” (Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo). 
As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de adjetivo, à exceção de uma. 
Assinale-a.

a) Pessoa simples.

b) Nota mensal.

c) Movimento estudantil.

d) Casa paterna.

e) Vinho português.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A questão pede, de acordo com a definição da gramática, o adjetivo que não admite 
grau de intensidade. Nesse caso, colocaremos um advérbio de intensidade anteposto 
aos adjetivos e observaremos qual produz sentido.

Pessoa muito simples – ok.

Nota muito mensal – sem sentido.

Movimento muito estudantil – sem sentido.

Casa muito paterna – sem sentido.

Vinho muito português – sem sentido.

Solução completa:

O adjetivo de relação apresenta um aspecto objetivo, ou seja, não há marca de subjetividade ou de juízo de valor.

Características:

1 – aspecto objetivo;

2 – colocado após o substantivo;

3 – é derivado de substantivo;

4 – não admite variação em grau.

Exemplo: presidente americano.

Observe que o adjetivo “americano’’ é oriundo do substantivo “américa’’, não podemos variar em grau (americanís-
simo) e possui um aspecto objetivo. Não há uma opinião ao relatarmos que o presidente é americano, é apenas 
uma constatação da nacionalidade do presidente.
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A CURIOSIDADE BOA

Sim, somos curiosos. Se considerarmos que ser curioso é querer saber, conhecer, desbravar, 
ir além, somos definitivamente uma espécie dotada de grande curiosidade, e talvez essa seja uma 
vantagem competitiva que estimula nossa evolução.

Não dá para se habitar um espaço que não se conhece. Qualquer animal ao chegar a um 
novo lugar trata imediatamente de explorá-lo até entender como pode viver nele, onde estão as 
melhores fontes de alimento, quais os possíveis perigos, como encontrar abrigo se for necessário. 
Essa busca de entendimento do ambiente, bem como a necessidade de conhecer novos espaços, 
pode ser definida como curiosidade, uma qualidade natural e inata, que provoca a exploração, a 
inspeção e leva à descoberta e à ampliação do conhecimento.

A curiosidade, então, é uma propriedade dos seres vivos, especialmente dos mamíferos, dota-
dos de um córtex mais desenvolvido, portanto mais apto à busca da adaptação ao ambiente. Pois 
esse instinto animal também existe no homem, e nele ganha outra proporção, bem aplicada. Nos 
humanos, a curiosidade vai além da necessidade de sobrevivência, passa pela busca do aprimora-
mento da qualidade de viver e chega à fantástica capacidade de criar novas possibilidades. Sem a 
curiosidade e a transgressão não seríamos criativos, não teríamos inventado nem uma roda, quanto 
mais um smartphone ou um robô espacial.

É claro que há diferentes, digamos assim, tipos de curiosidade. Uma coisa é querer entender 
a essência da matéria e descobrir o átomo, outra é não sossegar até descobrir com quem a colega 
de escritório está saindo às escondidas e espalhar uma fofoca braba por toda a empresa. Apesar 
disso, a essência é a mesma: a necessidade humana de transformar o desconhecido em conhecido, 
deslindando os mistérios, esclarecendo as incógnitas, desnudando as verdades.

Eugenio Mussak – Revista Vida Simples – Edição 123 – outubro 2012.

180. (CAIP-IMES/2012 – Câmara Municipal de São Caetano do Sul – SP – Agente Administrativo) Somente em uma 
das alternativas o plural está correto, assinale-a.

a) Produções lusos-brasileiras.

b) Cursos técnicos-profissionais.

c) Carros amarelos-ouro.

d) Meninos surdos-mudos.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Flexiona-se o adjetivo composto “surdo-mudo’’ -> menino surdo-mudo / meninos 
surdos-mudos.

Solução completa:

Com os adjetivos compostos “surdo-mudo” e “claro-escuro”, os dois radicais variam em gênero e em número.

Exemplos:

Garoto(s) surdo(s)-mudo(s), Garota(s) surda(s)-muda(s), lugar(es) claro(s)-escuro(s), paisagens clara(s)-escura(s).

Em regra, quando se trata de adjetivos compostos, somente o último elemento varia.

A – Produções luso-brasileiras.

B – Cursos técnico-profissionais.

C – Carros amarelo-ouro.
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Se elemento do adjetivo composto é substantivo adjetivado, o adjetivo composto é invariável.

Exemplos:

Blusas amarelo-ouro.

Vestidos vermelho-sangue.

Japão irá auxiliar Minas Gerais com a experiência no enfrentamento de tragédias

Acostumados a lidar com tragédias naturais, os japoneses costumam se reerguer em tempo 
recorde depois de catástrofes. Minas irá buscar experiência e tecnologias para superar a tragédia 
em Mariana

A partir de janeiro, Minas Gerais irá se espelhar na experiência de enfrentamento de catástro-
fes e tragédias do Japão, para tentar superar Mariana e recuperar os danos ambientais e sociais. 
Bombeiros mineiros deverão receber treinamento por meio da Agência de Cooperação Interna-
cional do Japão (Jica), a exemplo da troca de experiências que já acontece no Estado com a polícia 
comunitária, espelhada no modelo japonês Koban.

O terremoto seguido de um tsunami que devastou a costa nordeste do Japão em 2011 deixando 
milhares de mortos e desaparecidos, e prejuízos que quase chegaram a US$ 200 bilhões, foi uma 
das muitas tragédias naturais que o país enfrentou nos últimos anos. Menos de um ano depois da 
catástrofe, no entanto, o Japão já voltava à rotina. É esse tipo de experiência que o Brasil vai buscar 
para lidar com a tragédia ocorrida em Mariana.

(Juliana Baeta, http://www.otempo.com.br, 10.12.2015. Adaptado)

181. (VUNESP/2016 – MPE-SP – Oficial de Promotoria) No trecho – Bombeiros mineiros deverão receber 
treinamento... – (1o parágrafo), a expressão em destaque é formada por substantivo + adjetivo, 
nessa ordem. Essa relação também se verifica na expressão destacada em:

a) A imprudente atitude do advogado trouxe-me danos.

b) Entrou silenciosamente, com um espanto indisfarçável.

c) Alguma pessoa teve acesso aos documentos da reunião?

d) Trata-se de um lutador bastante forte e preparado.

e) Estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Substantivo é a classe de palavra variável utilizada para nomear os seres.

Adjetivo é a classe de palavra variável utilizada para caracterizar/qualificar.

Espanto (substantivo) + indisfarçável (adjetivo).

Solução completa:

A questão pede a identificação de um substantivo + adjetivo. A partir disso, devemos entender que precisamos 
procurar uma palavra que é utilizada para nomear e outra que é usada para atribuir uma característica.

A – imprudente (adjetivo) + atitude (substantivo).

C – Alguma (pronome adjetivo) + pessoa (substantivo).
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D – Bastante (advérbio) + forte (adjetivo).

E – Estimados (adjetivo) + padrinhos (substantivo).

182. (JOTA CONSULTORIA/2016 – Câmara de Mesópolis – SP – Assessor Jurídico) “O prédio é muito alto.” A 
expressão grifada é:

a) superlativo absoluto analítico.

b) comparativo relativo.

c) superlativo relativo de superioridade.

d) superlativo absoluto sintético.

e) comparativo de superioridade.

GABARITO: A.

Solução rápida:

O superlativo absoluto analítico é o grau que eleva a qualidade de um ser. Os adjetivos 
são modificados por um advérbio.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!
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h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

O vencedor: uma visão alternativa

Nos sete primeiros assaltos, Raul foi duramente castigado. Não era de espantar: estava intei-
ramente fora de forma. Meses de indolência e até de devassidão tinham produzido seus efeitos. 
O combativo boxeador de outrora, o homem que, para muitos, fora estrela do pugilismo mundial, 
estava reduzido a um verdadeiro trapo. O público não tinha a menor complacência com ele: suce-
diam-se as vaias e os palavrões.

De repente, algo aconteceu. Caído na lona, depois de ter recebido um cruzado devastador, 
Raul ergueu a cabeça e viu, sentada na primeira fila, sua sobrinha Dóris, filha do falecido Alberto. A 
menina fitava-o com o olhos cheios de lágrimas. Um olhar que trespassou Raul como uma punha-
lada. Algo rompeu-se dentro dele. Sentiu renascer em si a energia que fizera dele a fera do ringue. 
De um salto, pôs-se de pé e partiu como um touro para cima do adversário. A princípio o público 
não se deu conta do que estava acontecendo. Mas quando os fãs perceberam que uma verdadeira 
ressurreição se tinha operado, passaram a incentivá-lo. Depois de uma saraivada de golpes certeiros 
e violentíssimos, o adversário foi ao chão. O juiz procedeu à contagem regulamentar e proclamou 
Raul o vencedor.

Todos aplaudiram. Todos deliraram de alegria. Menos este que conta a história. Este que 
conta a história era o adversário. Este que conta a história era o que estava caído. Este que conta 
a história era o derrotado. Ai, Deus.

(SCLIAR, Moacyr. Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 58-59)

183. (IBFC/2017 – Câmara Municipal de Araraquara – SP – Agente Administrativo) Dos adjetivos presentes em 
“Depois de uma saraivada de golpes certeiros e violentíssimos” (2º§), apenas o segundo está 
apresentando uma alteração de grau. Trata-se do grau:

a) superlativo absoluto.

b) comparativo de superioridade.

c) superlativo relativo.

d) comparativo de igualdade.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Adjetivo “ absoluto “ + sufixo “ íssimo “ = grau superlativo absoluto sintético.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.
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Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

184. (Instituto ânima Sociesc/ 2017 – Câmara de Guaramirim – SC – Auxiliar Administrativo) Segundo a morfologia, 
os substantivos são palavras que nomeiam os seres e as coisas, os adjetivos são palavras que 
caracterizam os substantivos, e ambos possuem suas flexões, isto é, possuem variações de 
acordo com os contextos e situações em que são empregados. Pensando nas flexões que subs-
tantivos e adjetivos podem sofrer, analise cada uma das afirmativas e marque qual é a correta:

a) Substantivos e adjetivos podem sofrer flexões de gênero, número e grau, conforme 
o contexto em que são empregados.

b) Somente os substantivos podem sofrer flexões de gênero, número e grau, conforme 
o contexto em que são empregados.

c) Somente os adjetivos podem sofrer flexões de gênero, número e grau, conforme o 
contexto em que são empregados.

d) Adjetivos e substantivos podem sofrer flexões de gênero e número, entretanto, apenas 
o substantivo pode variar em grau.

e) Adjetivos e substantivos podem sofrer flexões de gênero e número, entretanto, apenas 
o adjetivo pode variar em grau.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Substantivo e adjetivo são classes variáveis que flexionam em gênero, número e grau.

Solução completa:

Na língua portuguesa, as classes de palavras são divididas em variáveis e invariáveis.

Variáveis:
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Artigo;

Substantivo;

Adjetivo;

Verbo;

Pronome;

Numeral;

Invariáveis:

Conjunção;

Preposição;

Advérbio;

Interjeição.

A variação pode ocorrer em:

- gênero;

- número;

- grau;

- tempo;

- modo;

- pessoa.

O substantivo e o adjetivo são classes variáveis que podem sofrer alteração em gênero, número e grau. Gênero 
(masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo, diminutivo, superlativo).

185. (FCC/2013 – AL-PB – Assessor Técnico Legislativo) O elemento flexionado de modo a indicar uma qua-
lidade em um grau muito elevado está destacado em:

a) ... o seu assunto e o seu estilo correspondem-se plenamente.

b) ... com a memória vivíssima de todas as tristezas de sua gente…

c) ... com as suas inúmeras tragédias...

d) ... e uns raros raios de graça e humor.

e) ... conta-se a decadência do patriarcalismo...

GABARITO: B.

Solução rápida:

A adjetivo ‘‘vivíssima’’ está no grau superlativo absoluto sintético.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).
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Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

Na letra A, a palavra “plenamente’’ é advérbio.

Na letra C, a palavra “tragédias’’ é substantivo.

Na letra D, a palavra “raros’’ é adjetivo, mas não está superlativado.

Na letra E, a palavra “decadência’’ é substantivo.

“Para fotografar um objeto tão impossivelmente distante, a equipe do EHT precisaria de UM 
TELESCÓPIO TÃO GRANDE COMO A PRÓPRIA TERRA.

186. (IBADE/2019 – Câmara de Jaru – RO – Contador) O segmento em destaque apresenta o adjetivo no grau:

a) superlativo relativo.

b) superlativo absoluto.

c) comparativo de inferioridade.

d) comparativo de igualdade.

e) comparativo de superioridade.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Repare que a questão traz um elemento (telescópio) que está sendo colocado em grau 
de igualdade com o tamanho da terra.
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Solução completa:

FLEXÃO DE GRAU: O grau do adjetivo, que ocorre para a intensificação do ser, pode ser comparativo ou Superlativo.

(a) Grau Comparativo: pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Aqui, são comparadas as 
características do mesmo ser ou características entre seres.

Ele é tão inteligente quanto você. (comparativo de igualdade– tão...quanto/como)

Ele é mais inteligente (do) que você. (comparativo de superioridade - mais...(do) que)

Ele é menos inteligente (do) que você. (comparativo de inferioridade – menos...(do) que)

187. (IDCAP/2019 – Câmara de Boa Esperança – ES – Técnico Legislativo) O superlativo da palavra “pobre” é:

a) Paupérrimo.

b) Probrecíssimo.

c) Probrezinho.

d) Probrecérrimo.

e) Pobrão.

GABARITO: A.

Solução rápida:

Nessa questão, devemos levar em conta a norma padrão da língua.

Solução completa:

Por mais que “pobrão’’ apresente uma elevação da palavra “pobre’’, trata-se de uma informalidade da língua.

O grau superlativo sintético é obtivo por meio do acréscimo de sufixo à palavra original, mas algumas palavras 
apresentam uma forma um pouco diferente em relação à palavra original.

Na norma padrão da língua portuguesa, o superlativo da palavra “pobre’’ é “paupérrimo’’.

188. (CONSEL CONCURSOS/ 2016 – Câmara de Cabreúva – SP – Advogado) Associando os graus de adjetivos 
com os exemplos, podemos afirmar que a ordem correta está na alternativa:

1. Comparativo de inferioridade.

2. Comparativo de superioridade analítico.

3. Comparativo de superioridade sintético.

4. Superlativo absoluto analítico.

5. Superlativo absoluto sintético.

6. Superlativo relativo de inferioridade

( ) Não aprecio as pessoas excessivamente delicadas.

( ) Este carro é menos confortável que aquele.

( ) As crianças são mais imprudentes que os adultos.

( ) Este tecido é melhor que o outro.

( ) Ele era o menos falante de todos.

( ) O mar estava agitadíssimo.
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a) 2 – 1 – 4 – 3 – 1 – 5.

b) 4 – 1 – 2 – 3 – 6 – 5.

c) 4 – 6 – 2 – 3 – 6 – 5.

d) 5 – 1 – 2 – 2 – 6 – 5.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Não aprecio as pessoas excessivamente delicadas -> advérbio (excessivamente) + adjetivo 
(delicadas).

Este carro é menos confortável que aquele -> palavra “menos’’ + (do) que

As crianças são mais imprudentes que os adultos -> palavra “mais’’ + (do) que

Este tecido é melhor que o outro -> Os adjetivos grande, pequeno, bom, mau/ruim só 
têm a forma sintética: maior, menor, melhor, pior.

Ele era o menos falante de todos -> Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos 
+ adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O mar estava agitadíssimo -> adjetivo (agitado) + sufixo (íssimo).

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 145

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!

Grau Comparativo: pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Aqui, são comparadas as carac-
terísticas do mesmo ser ou características entre seres.

Ele é tão inteligente quanto você. (comparativo de igualdade– tão...quanto/como)

Ele é mais inteligente (do) que você. (comparativo de superioridade - mais...(do) que)

Ele é menos inteligente (do) que você. (comparativo de inferioridade – menos...(do) que)

Leia um trecho do poema de Fernando Pessoa a seguir e responda à questão:

Poema em linha reta

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, Indesculpavelmente sujo.

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,

Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,

Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,

[…]

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo

Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,

Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida…

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana

Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!

[…]

Arre, estou farto de semideuses!

Onde é que há gente no mundo?

189. (FAUEL/2018 – Câmara de Assaí – PR – Auxiliar Administrativo) Analise as afirmativas a seguir a respeito 
do termo “sujo”, presente no poema, e assinale a alternativa correta.

I. O adjetivo “sujo” no grau aumentativo pode ser “sujíssimo” ou “sujão”.

II. “Sujinho” é o adjetivo “sujo” no grau diminutivo.
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a) Somente a afirmativa I está correta.

b) Somente a afirmativa II está correta.

c) As duas afirmativas estão corretas.

d) Nenhuma afirmativa está correta.

GABARITO: C.

Solução rápida:

O grau aumentativo pode ser indicado pelo acréscimo de sufixo “íssimo” ou por meio de 
sufixos no aumentativo.

Exemplo: ele é rapidão no gatilho.

Além disso, o grau aumentativo pode ser expresso por sufixos diminutivos.

Exemplo: Ele já tem 35 anos, mas ainda é criancinha.

Solução completa:

Grau Superlativo: o grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto pode ser analítico 
ou sintético. O grau superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vejamos:

Superlativo absoluto analítico -> Ele é muito pobre, e bastante discreto. (os adjetivos são modificados por um 
advérbio)

Superlativo absoluto sintético -> Ele é paupérrimo, e discretíssimo. (ocorre uso dos sufixos (-íssimo, -imo, -érrimo).

Superlativo relativo de superioridade: a qualidade de um ser é enaltecida/intensificada em relação a um conjunto 
de seres. Exemplos:

Ele é o mais forte do bando.

Ela é a mais bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o mais + adjetivo + de/dentre; a mais + adjetivo + de/dentre.

Superlativo relativo de inferioridade: a qualidade de um ser é desvalorizada. Exemplos:

Ele é o menos forte do bando.

Ela é a menos bela da sala.

Aqui, aparecem as seguintes construções: o menos + adjetivo + de/dentre; a menos + adjetivo + de/dentre.

O grau superlativo do adjetivo pode ser expresso de outras formas, a saber:

a) repetição do adjetivo - Ele é esperto, esperto.

b) por meio dos pronomes de tratamento “senhor’’ ou “senhora’’ precedido de artigo indefinido “um’’ ou “uma’’ - Ele 
é um senhor diretor. Ela é uma senhora ginasta.

c) por meio de alguns sufixos - O assunto é hiperdelicado. A questão é supersimples.

d) por meio de sufixos diminutivos - Ele tem 20 anos, mas é criancinha ainda.

e) por meio de sufixos aumentativos - Ela é rapidão no gatilho.

f) por meio de linguagem coloquial - Ela é linda de morrer.

g) por meio da repetição de vogal na escrita informal - A panela está queeeeeeeente!

h) por meio de letras maiúsculas na escrita informal - A panela está QUENTE!
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Grau Comparativo: pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Aqui, são comparadas as caracte-
rísticas do mesmo ser ou características entre seres.

Ele é tão inteligente quanto você. (comparativo de igualdade– tão...quanto/como)

Ele é mais inteligente (do) que você. (comparativo de superioridade - mais...(do) que)

Ele é menos inteligente (do) que você. (comparativo de inferioridade – menos...(do) que).

Leia o trecho do texto a seguir e responda à questão.

O futebol é o circo do mundo. Não há nenhum outro esporte que provoque tanta paixão, 
tanta alegria, tanta tristeza. O futebol dá sentido à vida de milhões de pessoas que, de outra forma, 
estariam condenadas ao tédio. E ́remédio para a depressão. E ́o assunto para as conversas em 
bares, escritórios, fábricas, táxis, construções, possivelmente confessionários, pelos pecados que 
a paixão faz cometer...

O futebol é a bola que se joga no jogo das conversas. O futebol faz esquecer lealdades políticas, 
ideológicas, religiosas, econômicas, raciais. Acabam as diferenças. Todos são iguais: são torcedores 
de futebol. São torcedores de futebol. No mundo inteiro.

(Trecho extraído de “O bobo da corte”, de Rubem Alves)

190. (FAUEL/2017 – Câmara de Entre Rios do Oeste – PR – Assistente Administrativo) A respeito das palavras 
“políticas, ideológicas, religiosas, econômicas, raciais” presente no texto analise as assertivas 
a seguir e assinale a alternativa correta.

I. São adjetivos.

II. Estão no feminino e no plural.

III. Funcionam como adjuntos adnominais.

IV. São adjuntos adnominais que se referem, no texto, a “lealdades”.

a) Somente a afirmativa IV está correta.

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

GABARITO: D.

Solução rápida:

I – são adjetivos, pois caracterizam um substantivo (lealdades).

II – estão no feminino e no plural, pois concordam com o substantivo “lealdades’’ que 
também está no feminino e no plural.

III e IV – funcionam como adjuntos adnominais, pois são termos que acompanham o 
substantivo “lealdades’’.

Solução completa:

Adjetivo é uma classe de palavra variável que caracteriza um termo de natureza substantivo. O adjetivo concorda 
em número e em gênero com o substantivo, isto é, se o substantivo está no masculino, o adjetivo precisa estar no 
masculino também. Se o substantivo está no plural, o adjetivo precisa estar no plural também.
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Menino bonito / meninos bonitos.

Menina bonita / meninas bonitas.

A função de adjunto é uma função sintática que é desempenhada pelas palavras que acompanham um substantivo. 
A função de adjunto é representada, principalmente, pela classe dos adjetivos, mas classes como artigo e pronome 
também podem funcionar como adjunto adnominal.

Sobre o emprego dos numerais, analise as frases abaixo.

1. A inauguração do novo prédio da Reitoria será no dia 1 (um) de agosto.

2. Emprega-se o ordinal até décimo e daí por diante o cardinal: Bento XVI (dezesseis) foi o 
sucessor de João Paulo II (segundo).

3. Após a leitura do vigésimo capítulo, li o capítulo treze.

191. (FEPESE/2014 – MPE-SC – Técnico em Informática) Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a) É correta apenas a afirmativa 2.

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

GABARITO: D.

Solução rápida:

O que invalida a afirmação número 1 é o fato do numeral estar na forma cardinal. O cor-
reto seria ele estar na forma ordinal. A inauguração do novo prédio será no dia primeiro 
de agosto.

Solução completa:

O uso dos numerais pode apresentar problema dependendo da situação em que ele está inserido. As afirmações 
da questão apresentam veracidade em relação aos números dois e três.

Para designar príncipes, reis, imperadores, papas, séculos, partes de uma obra, utilizam-se os numerais ordinais 
até o décimo. A partir daí, usam-se os cardinais. Exemplos: Dom Pedro II (segundo) / Ato III (terceiro) / Capítulo IX 
(nono) / Papa João Paulo II (segundo) / Papa Bento XVI (dezesseis) / Século XXI (vinte e um) / Carlos X (décimo).

Em textos jurídicos, para indicar artigos, decretos, leis, portarias, parágrafos, incisos, utilizam-se os numerais 
ordinais até o nono. A partir daí, usam-se os cardinais. Exemplos: Artigo 8º (oitavo), Artigo 10 (dez). Se o numeral 
vem antes do substantivo, utilizam-se sempre os ordinais. Exemplos: Primeiros lugares / Vigésima vez / Quinto ano.

Usa-se o numeral ordinal para designar o primeiro dia do mês. Exemplo: Salvador, 1º de janeiro de 1501. Os numerais 
“ambos” e “ambas” significam “um e outro” ou “uma e outra”. Se vierem seguidos de substantivo, haverá artigo após 
“ambos(as)”. Exemplos / Ambas agora estão bem. / Ambas as alunas fizeram boa prova.

Assim, os cientistas puderam filmar as danças das operárias, identificar as que estavam pro-
pondo a caixa 1 ou a 2 (rosa) e contar os votos.
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192. (FGV/2012 – SENADO FEDERAL – Policial Legislativo Federal) No período acima, encontram-se:

a) seis artigos, um pronome e três conjunções.

b) sete artigos, dois pronomes e duas conjunções.

c) seis artigos, dois pronomes e três conjunções.

d) seis artigos, um pronome e duas conjunções.

e) sete artigos, um pronome e três conjunções.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Assim (conjunção - 1), os (artigo - 1) cientistas puderam filmar as (artigo - 2) danças das 
= de + as (artigo – 3) operárias, identificar as (pronome demonstrativo = aquelas - 1) que 
(pronome relativo - 2) estavam propondo a (artigo - 4) caixa 1 ou (conjunção alternativa 
- 2) a (artigo - 5) 2 (rosa) e (conjunção aditiva - 3) contar os (artigo - 6) votos.

Solução completa:

Artigo – classe de palavra variável que serve, entre outras funções, para definir e indefinir um substantivo.

O professor chegou – é um professor conhecido.

Um professor chegou – qualquer professor chegou. Observamos, aqui, uma indefinição. O artigo, em regra, está 
ligado a um substantivo ou a uma palavra que foi substantivada.

Pronome – classe de palavra variável que serve para acompanhar ou substituir um substantivo.

Aquela menina chegou. – pronome “aquela’’ acompanha o substantivo “menina’’.

Aquela menina chegou, mas ela está atrasada. – pronome “ela’’ substitui o substantivo “menina’’.

Conjunção – classe de palavra invariável que é usada – principalmente – como elemento coesivo para ligar palavras 
ou orações. Podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas.

Doentes e peregrinos buscam a salvação em templos que praticam o exorcismo em Kerala, ao 
sul da Índia. Garanto: naquela região se operam, de fato, milagres que salvam vidas diariamente.

Os “milagres” nada têm a ver com os deuses ou demônios. Apenas com homens, responsá-
veis por uma das mais admiradas experiências sociais já produzidas num país pobre. Como o resto 
da Índia, Kerala é miserável, sua renda por habitante é de US$ 300 por ano - dez vezes menos do 
que a brasileira e cem vezes se comparada com a americana.      Primeiro “milagre” num país de 
900 milhões de habitantes com explosivo crescimento populacional: cada mulher tem apenas dois 
filhos (1,7, para ser mais preciso), uma média semelhante à de um casal de classe média alta em 
Manhattan, Paris, São Paulo ou Rio de Janeiro. Segundo e mais importante: de cada mil crianças 
que nascem, apenas 13 morrem antes de completar um ano - um nível de mortalidade infantil 
semelhante ao dos Estados Unidos e quatro vezes menor que o do Brasil.      Até pouco tempo atrás, 
Kerala era mais conhecida por suas praias, onde os turistas “descolados» se deitavam na areia depois 
do banho, massageados por moradores que aprenderam de seus ancestrais os segredos da massa-
gem ayurvédica, medicina tradicional indiana. Agora, porém, atrai tipos menos transcendentais da 
Europa e dos Estados Unidos, decididos a entender e difundir a experiência sobre como um lugar 
miserável consegue indicadores sociais tão bons.      As pesquisas indicam, em essência, um cami-
nho: graças à vontade política dos governantes locais, em nenhum outro lugar da Índia se investiu 
tanto na educação das mulheres. Uma ação que enfrentou a rotina da marginalização. Na Índia, 
por questões culturais, se propagou o infanticídio contra meninas, praticado pelos próprios pais.      
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Em Kerala, apenas 5%das garotas estão fora da escola, reduzindo a porcentagens insignificantes 
o analfabetismo. Elas são mais educadas, entram no mercado de trabalho, frequentam postos de 
saúde, amamentam os filhos, conhecem noções de higiene, sabem a importância, por exemplo, de 
ferver a água ou aplicar as vacinas, planejam voluntariamente o número de filhos.

Daí se vê o que significou, no Brasil, termos gasto tanto dinheiro na construção de hospitais, 
em vez de investir mais pesadamente em medicina preventiva. Muitas dessas obras só ajudaram a 
saúde financeira dos empreiteiros.

(DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do Futuro - Cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 2000, p. 46.) (FUNCAB/2012 – MPE-RO – Analista)

193. Assinale a opção que apresenta, correta e respectivamente, a classe gramatical a que 
pertencem as palavras destacadas em: “(...) decididos A entender E difundir A experiência 
sobre como um LUGAR miserável consegue indicadores sociais TÃO bons (...)”.

a) preposição – conjunção – artigo – substantivo – advérbio.

b) artigo – conjunção – artigo – advérbio – advérbio.

c) artigo – preposição – artigo – advérbio – adjetivo.

d) preposição – pronome – pronome – substantivo – adjetivo.

e) artigo – pronome – preposição – advérbio – adjetivo.

GABARITO: A.

Solução rápida:

A – preposição regida pelo nome “decididos’’.

E – conjunção coordenativa aditiva.

A – artigo definido.

Lugar – substantivo.

Tão – advérbio de intensidade.

Solução completa:

Repare que a palavra “decididos’’ rege a preposição A. Quem está decidido...está decidido A alguma coisa. Logo, 
temos uma preposição sendo regida.

A segunda expressão em destaque liga duas orações, portanto, temos uma conjunção. Identificamos as orações 
pelos verbos (entender e difundir) que representam as orações 1 e 2 respectivamente.

A terceira palavra em destaque acompanha um substantivo (experiência). Nesse caso, temos uma experiência 
determinada pelo artigo definido A que está anteposto ao substantivo.

“Lugar” é uma palavra que está apenas nomeando algo, portanto, devemos atribuir a classificação de substantivo.

A palavra “tão’’ é considerada um advérbio, pois está modificando o adjetivo “bons’’. Advérbio é a classe de palavras 
que modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Quando esse advérbio estiver relacionado a um adjetivo ou 
a um advérbio, ele será de intensidade.

Homicidas, sequestradores, traficantes de drogas, pedófilos ou serial killers enquadram-se 
quase sempre naquela categoria de criminosos que cometem suas barbaridades independentemente 
da pena que o Código Penal estipula para elas. Para esse grupo, certamente os 50 anos de prisão, 
propostos recentemente pelo Congresso, não assustam nem mais nem menos que os 30 atuais.
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Porém, saber que esses mesmos bandidos, se presos e condenados por seus crimes, não 
sairiam da cadeia pelas próximas cinco décadas traria certo alívio para a população, que, então, 
passaria a torcer para que a justiça não lhes concedesse o benefício de sair antes. Há, no entanto, 
uma questão que parece mais crucial e urgente: a estrutura prisional brasileira.

A maioria absoluta das nossas cadeias são sucursais do inferno na Terra. Não recuperam 
ninguém, misturam presos veteranos com iniciantes e negam a quase todos a possibilidade de 
reabilitação pelo estudo ou pelo trabalho. Assim, não há como melhorar o quadro.

Jornal do Brasil, 15/12/2010 (com adaptações)

194. (CESPE/2011 – STM – Analista Judiciário) Nas suas ocorrências em “a quase” e em “a possibilidade”, 
ambas na linha 17, o “a” pertence à mesma classe gramatical de palavras.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

Solução rápida:

O “a’’ na primeira ocorrência é preposição e na segunda é artigo.

Solução completa:

Preposição é a classe de palavra invariável que tem como principal característica ser regida por um verbo ou por um 
nome. No exemplo acima, podemos observar que o primeiro “a’’ aparece por conta do verbo negar que é transitivo 
direto e indireto, ou seja, pede dois complementos.

Se observarmos os complementos do verbo “negar’’, podemos enxergar isso com mais clareza, pois quem nega...
nega algo a alguém. Esse “a’’ que aparece antes de “alguém’’ é uma preposição regida pelo verbo “negar’’. No texto, 
temos que:

“Negam a quase todos a possibilidade de reabilitação...’’

Colocando para a ordem direta teremos:

“Negam a possibilidade de reabilitação a quase todos... “ - > o primeiro objeto é direto, logo, não há preposição = 
a possibilidade.

O segundo objeto é indireto, logo, há preposição -> a quase todos.

A partir disso, podemos observar que o “a” que acompanha “possibilidade’’ é artigo e o “a’’ que acompanha “quase 
todos’’ é preposição.

Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita, comigo não foi diferente. Beber é trivial, 
bebe-se por prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar a vida, mas beber para ficar de 
ressaca nunca tinha visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro do porre. Acreditava 
que precisava desse terremoto orgânico para seu reequilíbrio espiritual.

Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida de culpa pelo excesso. A dela era alme-
jada, portanto com propriedades metafísicas. Nem por isso passava menos mal, sofria muito, o 
desconforto era visível, pungente. Tomava coisas que poucos profissionais do copo se arriscariam, 
destilados das marcas mais diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com nome de Papa, 
algo que nem ao menos rolha tinha, era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade, desonrava, 
simultaneamente, os vinhos e o pontífice.

Não era masoquismo. Acompanhando suas peregrinações etílicas, cheguei a outra conclusão: 
ela realmente precisava daquilo. Stela inventara uma religião do Santo Daime particular, caseira, 
sabia que era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu. Os porres eram uma provação 

https://www.alfaconcursos.com.br


152

cósmica, um ordálio voluntário, um encontro reverencial com o sagrado. Depois da devastação do 
pileque, ela ficava melhor. Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os traços que a mar-
cavam, seus olhos voltavam ao brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço da existência 
e reavaliado seus rumos. Durante dias a paz reinava entre nós e entre ela e o mundo.

Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma decisão a tomar, e ela requisitava mais um 
inferno para se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma mulher que, em vez de falar 
sobre a vida, mergulha num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava eu ajudando-a a levan-
tar-se de mais uma triste manguaça. Fiquei expert em reidratar e reanimar mortos, em contornar 
enxaquecas siderais e em amparar dengues existenciais.

Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o destino. Triste era o desencontro. Eu cansado 
por cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de enfermeiro, e ela radiante, prenha da 
energia que a purgação lhe rendera.

Stela era irredutível no seu método terapêutico, dizia que só nesse estado se encontrava com 
o melhor de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o martírio. Insistia que, sóbria, em seu 
estado normal, sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a realidade. Seu lema era: “Só 
na ressaca enxergamos o mundo como ele é”.

Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora. Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que 
eu não era bom para seu futuro. Não a culpo.

Adaptado de: CORSO, M. O valor da ressaca. Zero Hora, n. 18489, 02/04/2016. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/

default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&template=3916.dwt&edition=28691&section=4572. Acessado em 02/04/2016.

195. (FAURGS/2016 – TJ-RS – Assessor Jurídico) Assinale a alternativa que apresenta a classificação gramati-
cal da palavra A da linha 09, da palavra a da linha 19 e da palavra a da linha 54, respectivamente.

a) preposição – artigo definido – pronome pessoal.
b) pronome pessoal – artigo definido – preposição.
c) pronome pessoal – preposição – pronome pessoal.
d) artigo definido – preposição – pronome pessoal.

e) artigo definido – artigo definido – preposição.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Artigo definido acompanhando o substantivo ressaca que está subentendido no texto.

Preposição regida pelo verbo chegar, pois quem chega...chega A algum lugar.

Pronome pessoal funcionando como objeto direto. Quem culpa...culpa alguém (a). No 
texto, o A retoma Stela. “Não culpo Stela’’.

Solução completa:

Artigo – classe de palavra variável que serve, entre outras funções, para definir e indefinir um substantivo.

O professor chegou – é um professor conhecido.

Um professor chegou – qualquer professor chegou. Observamos, aqui, uma indefinição. O artigo, em regra, está 
ligado a um substantivo ou a uma palavra que foi substantivada.

Pronome – classe de palavra variável que serve para acompanhar ou substituir um substantivo.

Aquela menina chegou. – pronome “aquela’’ acompanha o substantivo “menina’’.

https://www.alfaconcursos.com.br


Língua portuguesa 153

Aquela menina chegou, mas ela está atrasada. – pronome “ela’’ substitui o substantivo “menina’’.

Preposição é a classe de palavra invariável que tem como principal característica ser regida por um verbo ou por 
um nome.

“Uma manhã, como um de nós estava sem tinta preta, acabou usando a azul: nascia o 
impressionismo.”

196. (FGV/2018 – AL-RO – Analista Legislativo) Sobre os componentes desse pensamento de Renoir, as-
sinale a afirmativa correta.

a) O emprego do artigo indefinido em “Uma manhã” indica a falta de importância da 
manhã citada.

b) O conectivo “como” indica noção de modo.

c) Os dois pontos (:) poderiam ser adequadamente substituídos por “e assim”.

d) A forma verbal “estava” poderia ser substituída por “estávamos”.

e) A forma verbal “nascia” deveria ser substituída por “tinha nascido”.

GABARITO: C.

Solução rápida:

As orações conectadas pelos dois pontos podem ser ligadas pela expressão “e assim’’ por 
conta do valor semântico de conclusão trazido por essa expressão.

“Uma manhã, como um de nós estava sem tinta preta, acabou usando a azul e assim 
(desse modo, dessa forma, portanto, por conseguinte) nascia o impressionismo.”

Solução completa:

A: incorreta, pois o artigo indefinido não indica falta de importância. Ele é utilizado para indicar indefinição da 
manhã. Uma manhã qualquer.

B: incorreta, pois o conectivo “como’’ indica a noção de causa. “já que um de nós estava...’’

D: incorreta, pois teríamos que trocar o verbo “acabou’’ por “acabamos’’ para concordar em número.

E: incorreta, pois o tempo composto “tinha nascido’’ representa o pretérito-mais-que-perfeito simples, ou seja, 
“nascera’’. Isso altera o sentido original do texto que possui um verbo no pretérito imperfeito.

O artigo é um signo que exige a presença de outro (ou outros) com o qual se associa. Ele se 
classifica em definido e em indefinido.

Considere esse princípio e leia o texto seguinte.

A noite/2

Eu adormeço às margens de uma mulher: eu adormeço às margens de um abismo.

(GALEANO, Eduardo. Mulheres. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 28.)

Analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os artigos grifados nas frases apresentadas, antepostos aos substantivos, são classificados 
como indefinidos
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PORQUE

II. atribuem aos seres que acompanham um sentido preciso, particularizando as palavras 
“mulher” e “abismo”.

197. (FCM/2019 – Câmara de Conselheiro Lafaiete – MG – Agente Legislativo) Sobre as afirmações, é correto 
afirmar que:

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

GABARITO: C.

Solução rápida:

O que descaracteriza a informação número II é afirmar que os artigos indefinidos atri-
buem sentido preciso.

Solução completa:

Em relação ao uso dos artigos, podemos entender que possuímos os artigos definidos e os indefinidos. Estes são 
utilizados para generalizar o substantivo com o qual se relaciona, e aqueles são usados para precisar o sentido 
das palavras com as quais se relaciona.

Na questão, identificamos que lidamos com artigos indefinidos, logo, não podemos levar a afirmação número II em 
consideração, pois entraríamos em contradição com o conceito de artigo indefinido.

Food truck: saiba como surgiu essa moda

Redação Super 13 de março de 2015

Por Anna Carolina Aguiar

Se o raio gourmetizador já atingiu os restaurantes da sua cidade, é bem possível que a moda 
dos food trucks também tenha chegado junto. Coloridos e modernos, os veículos (que são móveis, 
mas que geralmente ficam permanentemente estacionados num lugar só) oferecem ao consumi-
dor comidas bem variadas: hambúrgueres, massas, coxinhas, brigadeiros, tapiocas, vinhos, wraps, 
comidas regionais típicas e outras especialidades gastronômicas. Quem vê até pensa que essa 
moda surgiu agora, com essa história de chefs de cozinha virarem estrelas de reality shows e a alta 
culinária ficar mais acessível. Mas o conceito do food truck veio bem antes da primeira temporada 
de MasterChef na TV. “Claro, ué! Lá na minha rua tem um carrinho de cachorro-quente estacio-
nado há 30 anos, bem antes da moda gourmet”. É verdade. Mas a gente garante que a história do 
primeiro food truck também apareceu antes do seu hamburgão de esquina favorito. Em 1872, o 
americano Walter Scott vendia tortas, sanduíches e cafés em uma carroça. Seus clientes eram os 
trabalhadores de jornais de Providence, no estado de Rhode Island, Estados Unidos. O modelo foi 
muito copiado e se espalhou para outras regiões dos EUA. No final da década seguinte, um sujeito 
chamado Thomas H. Buckley começou a fabricar carroças preparadas especialmente para servir 
comidas, com ímãs, refrigeradores e até fogões acoplados. Os modelos eram muito coloridos e 
chamativos. Após a Segunda Guerra Mundial, caminhões de comida móveis alimentavam os traba-
lhadores dos subúrbios nos EUA, regiões que tinham poucos restaurantes e uma população cada 
vez maior. Nessa época, os food trucks eram sinônimo de comida barata, sem muita preocupação 
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com a qualidade. E foi mais ou menos assim durante todo o século 20. Até que veio a crise de 2008, 
que derrubou a economia americana e levou junto muitos restaurantes tradicionais. Quando os EUA 
começaram a se recuperar, alguns empreendedores tiveram a ideia de levar comida de qualidade 
pra rua investindo pouco. Outra vantagem dos carrinhos e trailers era a possibilidade de mudar de 
lugar de acordo com a demanda da população. Pronto, estava aí a solução. Essa coisa meio ama-
dora, dos carrinhos de comida, foi incorporada ao conceito e os donos de food trucks resolveram 
incrementar o cardápio, com itens gourmet. A moda chegou ao Brasil em 2012, quando os primeiros 
food trucks gourmet surgiram em São Paulo. Agora, os parques de food truck já fazem parte do 
roteiro turístico das grandes cidades brasileiras e da paisagem urbana. Deu tão certo que a moda 
gourmet fez surgir uma outra tendência da ~alta gastronomia~ acessível: a das paletas mexicanas, 
que não existem no México. Mas isso é assunto para outro post.

Adaptado de:< http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/page/2/> (MAKIYAMA/2015 – Banestes – Técnico Bancário)

198. Claro, ué! A palavra sublinhada acima faz parte de uma classe de palavras que exprimem 
emoções, sensações e estados de espírito, e que, muitas vezes, valem por uma estrutura 
linguística mais elaborada, pois, têm um sentido completo. Qual classe é essa?

a) Adjetivo.

b) Pronome.

c) Interjeição.

d) Conjunção

e) Preposição

GABARITO: C.

Solução rápida:

A própria questão já aponta a definição de interjeição. É uma classe de palavra invariável 
que serve para expressar emoções.

Solução completa:

A interjeição é uma palavra invariável que exprime emoções, sentimentos, estados de espíritos diversos. É também 
chamada de “palavra-frase”, visto que encerra uma ideia expressa por apenas uma palavra. Exemplos: Avante! / 
Bis! / Psiu! / Nossa!

Do ponto de vista morfológico, a interjeição é invariável.

Do ponto de vista sintático, a interjeição não tem valor sintático.

Do ponto de vista semântico, a interjeição pode apresentar diversos sentidos, tais como: Cuidado! (advertência) 
/ Oba! (alegria) / Ufa! (alívio) / Força! (incentivo/ânimo) / Bravo!(aprovação) / Claro! (concordância) / Fora! (desa-
provação) / Tomara! (intenção / desejo) / Ah! (tristeza) / Caramba! (admiração /espanto) / Poxa! (contrariedade) / 
Socorro! (pedido de ajuda) / Salve! (saudação) / Psiu! (pedido ou ordem de silêncio) / Credo! (aversão/pavor) / Ué! 
(decepção) Perdão! (pedido de desculpa).

Uma Galinha – Conto de Clarice Lispector

“Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, 
ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, 
não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.
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Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou 
três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar 
um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou 
um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada 
com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se 
da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um 
calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado 
onde essa, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais 
intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma 
luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem 
nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que 
fosse a presa o grito de conquista havia soado.

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 
pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha 
tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas 
vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela 
para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é 
que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se 
fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e 
penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada 
no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e 
indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. 
Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha 
mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os 
olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez 
aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal 
porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu 
filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O 
que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, 
sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O 
pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, 
de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em 
quando ainda se lembrava: “E dizer que a obriguei a correr naquele estado!” A galinha tornara-se 
a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, 
usando suas duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto.

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma 
pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás 
da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e 
vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado.

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra 
o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro 
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da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. 
Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, 
quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada 
no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.”

“Uma Galinha” Clarice Lispector, 1960

199. (Itame/2015 – Câmara Municipal de Inhumas – GO – Arquivista) Aponte qual das interjeições ou locuções 
interjetivas está corretamente associada ao seu valor semântico:

a) Cuidado com o carro! (aversão)

b) Se Deus quiser, consigo chegar a tempo! (apelo)

c) Credo! Que nojo! (dor)

d) Puxa! Não esperava te ver aqui! (surpresa)

GABARITO: D.

Solução rápida:

A conjunção “credo’’ indica aversão ou pavor.

Solução completa:

A interjeição é uma palavra invariável que exprime emoções, sentimentos, estados de espíritos diversos. É também 
chamada de “palavra-frase”, visto que encerra uma ideia expressa por apenas uma palavra. Exemplos: Avante! / 
Bis! / Psiu! / Nossa!

Do ponto de vista morfológico, a interjeição é invariável.

Do ponto de vista sintático, a interjeição não tem valor sintático.

Do ponto de vista semântico, a interjeição pode apresentar diversos sentidos, tais como: Cuidado! (advertência) 
/ Oba! (alegria) / Ufa! (alívio) / Força! (incentivo/ânimo) / Bravo!(aprovação) / Claro! (concordância) / Fora! (desa-
provação) / Tomara! (intenção / desejo) / Ah! (tristeza) / Caramba! (admiração /espanto) / Poxa! (contrariedade) / 
Socorro! (pedido de ajuda) / Salve! (saudação) / Psiu! (pedido ou ordem de silêncio) / Credo! (aversão/pavor) / Ué! 
(decepção) Perdão! (pedido de desculpa).

“Ah, como eu queria voltar a ser criança!”

“Hum! Esse pudim estava maravilhoso!”

“Puxa! Hoje não foi meu dia de sorte!”

200. (Instituto Excelência/ 2017 – Câmara de Santa Rosa – RS – Procurador Jurídico Legislativo) As frases apre-
sentadas indicam:

a) Preposição.

b) Interjeição.

c) Conjunção.

d) Nenhuma das alternativas.

GABARITO: B.
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Solução rápida:

As interjeições são usadas para iniciar as construções e indicar semânticas próprias.

Ah! - Tristeza.

Hum! – Admiração.

Puxa! – Surpresa.

Solução completa:

A interjeição é uma palavra invariável que exprime emoções, sentimentos, estados de espíritos diversos. É também 
chamada de “palavra-frase”, visto que encerra uma ideia expressa por apenas uma palavra. Exemplos: Avante! / 
Bis! / Psiu! / Nossa!

Do ponto de vista morfológico, a interjeição é invariável.

Do ponto de vista sintático, a interjeição não tem valor sintático.

Do ponto de vista semântico, a interjeição pode apresentar diversos sentidos, tais como: Cuidado! (advertência) 
/ Oba! (alegria) / Ufa! (alívio) / Força! (Incentivo/ânimo) / Bravo! (aprovação) / Claro! (concordância) / Fora! (desa-
provação) / Tomara! (intenção / desejo) / Ah! (tristeza) / Caramba! (admiração /espanto) / Poxa! (contrariedade) / 
Socorro! (pedido de ajuda) / Salve! (saudação) / Psiu! (pedido ou ordem de silêncio) / Credo! (aversão/pavor) / Ué! 
(decepção) Perdão! (pedido de desculpa).

201. (DIRECTA/2019 – Câmara de Cosmópolis – SP – Procurador Legislativo) Observe:

I. “Ele a trouxe muito tarde”.

II. “Ele trouxe a menina muito tarde”.

III. “Ele chegou à noite”.

Assinale a alternativa que há um artigo definido feminino:

a) Apenas em II.

b) Apenas em I.

c) Apenas em III.

d) Em todas as afirmativas.

e) Apenas em II e III.

GABARITO: A.

Solução rápida:

O artigo definido feminino “a’’ acompanha o substantivo “menina’’, particularizando-o.

Solução rápida:

Artigo – classe de palavra variável que serve, entre outras funções, para definir e indefinir um substantivo.

O professor chegou – é um professor conhecido.

Um professor chegou – qualquer professor chegou. Observamos, aqui, uma indefinição. O artigo, em regra, está 
ligado a um substantivo ou a uma palavra que foi substantivada.

Na afirmativa número I, o “a” é um pronome que funciona como objeto direto substituindo um termo, “ele a trouxe 
muito tarde” = “ele trouxe a menina muito tarde”.
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Na afirmativa número II, o “a” é um artigo definido que precisa o sentido do substantivo “menina”, atribuindo a este 
uma especificidade.

Na afirmativa número III, o “a” faz parte de uma locução adverbial e está junto a uma preposição “a”. Para formarmos 
o “à’’ com acento indicativo da crase, precisamos da junção de uma preposição “a’’ + um artigo definido feminino “a”.

Apesar da banca ter colocado o gabarito como letra A, podemos considerar a letra E como correta.

O turista do World Trade Center

Após os atentados de 11 de setembro, surgiu uma foto de um turista em cima de uma das 
torres gêmeas com um avião bem próximo da torre, momentos antes dos ataques terroristas. Na 
verdade, trata-se de uma montagem. O avião que se chocou é um Boeing 767, e o que é mostrado 
na foto é um 757. Além disso, a foto mostra o avião se aproximando da torre norte, que, no entanto, 
não tinha ponto de observação para turistas.

(Disponível em: http://www.brasilescola.com/curiosidades/as-7-maiores-mentiras-internet.htm.)

202. (IDECAN/2014 – Câmara Municipal de Serra – ES – Taquígrafo Parlamentar) Acerca das expressões des-
tacadas em “O turista do World Trade Center” e “[...] surgiu uma foto de um turista [...]”, é 
correto afirmar que:

a) não há diferença quanto ao sentido produzido no texto.

b) há uma especificação no título confirmada ainda pela extensão “do World Trade 
Center”.

c) a expressão “um turista” indica a diversidade e a quantidade de turistas que frequen-
temente visitavam as torres gêmeas.

d) há uma inadequação; tendo em vista tratar-se do mesmo referente, a escolha do 
artigo não pode ser diferente entre os dois registros.

GABARITO: B.

Solução rápida:

O artigo definido anteposto ao substantivo “turista” particulariza o sentido deste.

Solução completa:

A: incorreta, pois há diferença no uso dos artigos definidos e indefinidos. Estes generalizam os termos e aqueles 
particularizam os termos.

C: incorreta, pois a palavra “um” é artigo indefinido e não numeral para delimitar a quantidade de turistas.

D: incorreta, pois não há inadequação quanto ao uso dos artigos.

203. (INSTITUTO MAIS/2018 – Câmara de Sumaré – SP – Contador) Assinale a alternativa que apresenta a 
oração em que o uso ou omissão do artigo indefinido esteja correto.

a) Aquele crítico de cinema é mau espectador, às vezes.

b) Juvenal, um patrão déspota e mal-humorado, demitiu vários funcionários.

c) De um modo geral, todos temem a violência urbana.

d) O juiz teve uma certa dúvida quanto àquele lance polêmico da partida.
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GABARITO: A.

Solução rápida:

Sobre o uso de artigo indefinido, a questão pediu a alternativa em que não haja proble-
ma quanto ao uso ou não uso. Isso ocorre na letra A, pois o artigo indefinido foi omitido 
antes de “mau espectador” = “um mau espectador”. Entretanto, a omissão ou colocação 
do artigo não acarretaria problema.

Solução completa:

b) Juvenal, um patrão déspota e mal-humorado, demitiu vários funcionários.

Nessa alternativa, não faz sentido a presença do artigo indefinido, pois este indefine um substantivo com o qual 
estabelece relação. Entretanto, o substantivo “patrão” está especificado pela palavra “Juvenal’’ anteriormente 
mencionada.

c) De um modo geral, todos temem a violência urbana.

Nessa alternativa, a expressão “de um modo geral’’ apresenta erro, de modo que alguns gramáticos defendem a 
escrita sem a presença do artigo.

d) O juiz teve uma certa dúvida quanto àquele lance polêmico da partida.

Nessa alternativa, o pronome indefinido “certa’’ já apresenta a ideia de indefinição, de modo que a presença do 
artigo é desnecessária.

É importante observar que muitos posicionamentos são colocados em discussão por gramáticos mais antigos e 
gramáticos mais novos.

204. (INSTITUTO MAIS/2018 – Câmara de Sumaré – SP – Contador) Os numerais correspondentes aos alga-
rismos 69º, 645º e 11º são, respectivamente,

a) seiscentésimo nono, sexcentésimo quadringentésimo quinto e décimo primeiro.

b) sexcentésimo nono, sexagésimo quadragésimo quinto e undécuplo.

c) sexagésimo nono, sexcentésimo quadragésimo quinto e undécimo.

d) sexagésimo nono, seiscentésimo quadragésimo quinto e undécuplo.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Os numerais ordinais 69°, 645° e 11° recebem a seguinte nomenclatura respectivamente:

Sexagésimo nono, sexcentésimo quadragésimo quinto e undécimo.

Solução completa:

Para designar príncipes, reis, imperadores, papas, séculos, partes de uma obra, utilizam-se os numerais ordinais 
até o décimo. A partir daí, usam-se os cardinais. Exemplos: Dom Pedro II (segundo) / Ato III (terceiro) / Capítulo IX 
(nono) / Papa João Paulo II (segundo) / Papa Bento XVI (dezesseis) / Século XXI (vinte e um) / Carlos X (décimo).

Em textos jurídicos, para indicar artigos, decretos, leis, portarias, parágrafos, incisos, utilizam-se os numerais 
ordinais até o nono. A partir daí, usam-se os cardinais. Exemplos: Artigo 8º (oitavo), Artigo 10 (dez) Se o numeral 
vem antes do substantivo, utilizam-se sempre os ordinais. Exemplos: Primeiros lugares / Vigésima vez / Quinto ano.

Usa-se o numeral ordinal para designar o primeiro dia do mês. Exemplo: Salvador, 1º de janeiro de 1501. Os numerais 
“ambos” e “ambas” significam “um e outro” ou “uma e outra”. Se vierem seguidos de substantivo, haverá artigo após 
“ambos(as)”. Exemplos / Ambas agora estão bem. / Ambas as alunas fizeram boa prova.
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205. (INSTITUTO MAIS/2018 – Câmara de Sumaré – SP – Controle Interno) Assinale a alternativa que apresenta 
a oração em que o uso ou omissão do artigo definido esteja INCORRETO.

a) Eduardo comprou muitas pizzas e decidiu comer sozinho todas cinco.

b) O velejador partiu da cidade aos 29 de julho.

c) Jorge, esta é minha cunhada Denise!

d) As noites, os dias, as tardes sem você são muito mais tristes...

GABARITO: B.

Solução rápida:

Em datas não devemos, em regra, usar artigo. A contração “aos’’ significa a junção da 
preposição “a” + o artigo “os”.

Solução completa:

Diante de possessivos: é facultativo o emprego do artigo definido diante de pronome possessivo quando os subs-
tantivos aparecem. Porém, é obrigatório o emprego quando o substantivo está oculto.

Ex.: Você pediu minha opinião. (certo);

Você pediu a minha opinião. (certo);

Você pediu a opinião dela, e não a minha. (certo);

Você pediu a opinião dela, e não minha. (errado).

Antes de nomes de pessoas: o emprego é facultativo, sendo mais frequente na linguagem popular e no trato familiar, 
dando certo tom de afetividade.

Ex.: O João gargalhou.

Martin Luther King lutou contra a discriminação racial.

Não se usa artigo:

a) diante da palavra casa, quando não está especificada.

Ex.: Estou em casa. / Estou na casa da Joana.

b) diante de pronomes de tratamento (exceto senhor, senhora, senhorita).

Ex.: Posso falar com a Vossa Excelência? (errado)

Posso falar com Vossa Excelência? (certo)

c) após o pronome relativo cujo(s), cuja(s).

Ex.: Comprei a casa cujos os quartos eram enormes. (errado)

Comprei a casa cujos quartos eram enormes. (certo)

206. (ADM&TEC/2018 – Câmara de Belo Monte – AL – Analista de Controle Interno) Leia as afirmativas a seguir:

I. Na oração “Ela fez uma Medeia apenas razoável”, o vocábulo “apenas” é classificado 
como artigo indefinido.

II. A grafia do verbo seguinte está incorreta: bravèjar.

III. Na oração “Este carro é do meu vizinho”, o vocábulo “meu” é classificado como interjeição.

IV. Na oração “Fizera uma bela casa na praia”, o vocábulo “bela” é classificado como subs-
tantivo coletivo.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

GABARITO: B.

Solução rápida:

Apenas a segunda afirmativa está correta, pois a grafia do verbo é “bravejar’’.

Solução completa:

I: é incorreta, pois o vocábulo “apenas’’ é considerado como advérbio, pois modifica o adjetivo razoável.

III: é incorreta, pois o vocábulo “meu” é classificado como pronome possessivo adjetivo.

IV: é incorreta, pois o vocábulo “bela’’ é classificado como adjetivo.

207. (FAFIPA/2014 – Câmara de Mandaguari – PR – Assessor) Releia: “Só vivemos hoje num mundo dife-
rente de mil anos atrás porque muita gente questionou, sonhou e lutou por um mundo 
diferente e pelas utopias”.

A expressão em destaque é a junção de duas classes gramaticais distintas. Quais?

a) Pronome e artigo.

b) Pronome e numeral.

c) Preposição e substantivo.

d) Preposição e artigo.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Preposição “em’’ + artigo “um’’ = num.

Solução completa:

Há algumas junções, na língua portuguesa, que são obtidas por conta de uma preposição + um artigo. As preposições 
“em’’, “de’’, “a’’, por exemplo, podem estabelecer união com os artigos.

Em + o(s) = no(s) / em + um = num.

Em + a(s) = na(s) / em + uma = numa.

De + o = do / de + um = dum.

De + a = da / de + uma = duma.

208. (CIEE/2018 – TJ-DFT – Estágio) Em “Ilumine-se o campo para o futebol na aldeia”, a palavra subli-
nhada classifica-se, morfologicamente, como:

a) Adjetivo.

b) Artigo.
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c) Pronome.

d) Verbo.

GABARITO: D.

Solução rápida:

Classe de palavra variável que indica, em regra, ação pode ser classificada como verbo.

Solução completa:

Verbo é a classe de palavra variável que tem a função de:

Expressar ação – correr, cantar, pular, sair.

Ligar um sujeito a um predicativo – verbos de ligação.

Expressar fenômenos da natureza – chover, trovejar.

Essa classe possui variação em:

Número – singular e plural.

Pessoa – primeira, segunda e terceira.

Tempo – pretérito, presente e futuro.

Modo – indicativo, subjuntivo e imperativo.

(Os mundos “conhecidos” de comunidades menos evoluídas e expansionistas do que a Europa 
Ocidental eram obviamente ainda menores, reduzindo-se a minúsculos segmentos da terra 
onde os analfabetos camponeses sicilianos ou o agricultor das montanhas de Burma viviam 
suas vidas, e para além dos quais tudo era e sempre seria eternamente desconhecido.)

209. (FCC/2015 – SEFAZ-PI – Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Considerado o acima transcrito, em seu 
contexto, afirma-se com correção:

a) Tanto é legítimo entender que o autor, transportando-se para a década de 1780, 
emprega a forma verbal era para descrever o que então era presente, quanto que a 
forma verbal era designa fato passado concebido como durativo.

b) A forma verbal seria foi empregada para expressar uma realidade possível, mas con-
siderada pelo autor como pouco provável.

c) Se a formulação reduzindo-se a minúsculos segmentos da terra fosse substituída 
por “no caso de se reduzirem a minúsculos segmentos da terra”, a fidelidade à ideia 
original estaria mantida.

d) A frase introduzida pelo conector onde está gramaticalmente correta, assim como 
está correta a seguinte frase em que ele aparece: “Sua explanação foi clara, é onde 
se conclui que não haverá brecha para dúvidas”.

e) Em os analfabetos camponeses sicilianos ou o agricultor das montanhas de Burma, 
constitui equívoco o emprego simultâneo de um artigo definido no plural e um no 
singular, visto que não se pode atribuir a este último um sentido genérico, como se 
tem no primeiro.
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GABARITO: A.

Solução rápida:

Era está conjugado no Pretérito Imperfeito do Indicativo. Esse tempo expressa um passado 
impontual, duradouro, permanente.

Solução completa:

b) seria está conjugado no Futuro do Pretérito do Indicativo – No contexto, indica uma certeza, e não uma 
possibilidade.

c) A reescrita mudaria de fato para uma hipótese/possibilidade.

d) Onde deve ser empregado para retomar a ideia de lugar, como ocorre em “minúsculos seguimentos de terra onde 
os analfabetos ... viviam.” Essa ideia de lugar não é encontrada em “Sua explanação foi clara...”.

e) Não há qualquer tipo de erro gramatical, já que não existe simetria entre essas formas.

210. (CIEE/2016 – TJ-DFT – Estágio) Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado seja classificado como 
numeral multiplicativo.

a) Para aquela receita de macarrão, basta usar dois terços da lata de extrato de tomate.

b) Comprei uma dúzia de bananas na feira.

c) Precisei comprar o dobro de ingredientes para fazer o bolo do aniversário da minha avó.

d) João é o primeiro aluno da classe.

GABARITO: C.

Solução rápida:

Numerais multiplicativos indicam multiplicação – dobro (2x).

Solução completa:

Numerais multiplicativos: Indicam multiplicação. Exemplos: dobro, duplo, dúplice – 2x.

Triplo, tríplice - 3x.

Quádruplo – 4x.

Quíntuplo – 5x.

Sêxtuplo – 6x.

Sétuplo – 7x.

Óctuplo – 8x.

Nônuplo – 9x.

Décuplo – 10x.

Cêntuplo - 100x.
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211. (VUNESP – 2019 – CÂMARA DE MONTE ALTO/SP – MOTORISTA) Leia o texto para responder a questão.

Má educação e celular

Dona Ana convidou os quatro netos para tomar um lanche. Queria passar um tempo com eles, 
como fazem as avós. Foram a uma lanchonete. Pediram sanduíches e refrigerantes.

Então, os quatro pegaram os celulares. Ficaram todo o tempo trocando mensagens com ami-
gos, rindo e se divertindo muito.

Com cara de mamão murcho, a avó esperou alguma oportunidade de conversar com os netos. 
Não conseguiu. Agora, ela já prometeu:

− Desisti. Não sairei mais com meus netos.

(Walcyr Carrasco. Disponível em: http://epoca.globo.com. 23.01.2015. Adaptado)

Assinale a alternativa em que a frase está pontuada corretamente.

a) Os avós, gostam de ficar, com os netos.

b) O celular deve ser, usado, com equilíbrio.

c) Aqueles sanduíches estavam, deliciosos.

d) Dona Ana, a avó dos meninos, já chegou.

Solução rápida:

A letra D utiliza as vírgulas para separar um aposto explicativo.

Solução completa:

O aposto explicativo deve obrigatoriamente vir isolado por pontuação.

A letra A está errada, pois a vírgula separa o sujeito do restante da oração.

A letra B está errada, pois a vírgula isola o segmento adverbial erradamente.

A letra C está errada, pois a vírgula separa o predicativo do verbo de ligação.

GABARITO: D.

212. (INSTITUTO CONSULPLAN – 2019 – MPE/SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA) Considere as orações em (b) para 
responder a Questão.

(b) Todos os residentes da rua principal fizeram um protesto contra a falta de segurança à 
noite. Protestaram, ainda, contra o aumento do IPTU.

O uso de vírgulas antes e depois de ainda justifica-se pelo fato de esse termo ter função expli-
cativa na oração.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

O termo “ainda” não possui função explicativa. Essa palavra possui função de adição.

Solução completa:

Repare que o “ainda” equivale ao termo “também”, o que traz a ideia de adição.

GABARITO: ERRADO.
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213. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – SEFAZ/RS – TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL) Os sentidos e a correção 
gramatical seriam preservados se o trecho “Todos merecem estes direitos, sem discriminação.” 
fosse substituído por:

a) Todos sem discriminação, merecem estes direitos.

b) Todos, sem discriminação merecem tais direitos.

c) Todos, sem discriminação, merecem estes direitos.

d) Sem discriminação, todos, merecem tais direitos.

e) Todos, merecem, sem discriminação estes direitos.

Solução rápida:

A locução “sem discriminação” equivale ao termo “indiscriminadamente”. Na letra C, 
essa expressão está fora da sua posição original, mas está isolada por vírgulas. Alterna-
tiva correta.

Solução completa:

A letra A está errada, pois há apenas uma vírgula separando o termo deslocado.

A letra B está errada, pois há apenas uma vírgula separando o termo deslocado.

A letra D está errada, pois a vírgula depois do termo “todos” separa o sujeito do restante da oração.

A letra E está errada, pois a vírgula está separando o sujeito do restante da oração.

GABARITO: C.

214. (MPE/GO – 2018 – MPE/GO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO) Marque a alternativa em que a vírgula foi 
empregada de forma correta:

a) O doutor Diego Tardelli, esteve aqui à sua procura.

b) A sentença condenatória, não foi devidamente fundamentada.

c) O réu confirmou, todo seu depoimento.

d) Ele me perguntou, se eu já havia terminado o trabalho.

e) Leonardo Silva, zagueiro do Atlético MG, jogará futebol por apenas mais um ano.

Solução rápida:

A vírgula, na letra E, isola um aposto explicativo, portanto, está correta.

Solução completa:

A letra A apresenta erro, pois separa o sujeito do verbo.

A letra B apresenta erro, pois separa o sujeito do verbo.

A letra C apresenta erro, pois separa o verbo de seu complemento.

A letra D apresenta erro, pois separar o verbo de seu complemento oracional, o qual é introduzido pela conjunção 
integrante “se”.

GABARITO: E.
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215. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM – ANALISTA JUDICIÁRIO) O emprego das vírgulas que isolam o advérbio 
“aliás” é obrigatório, razão por que suprimi-las comprometeria a correção gramatical do texto.

TRECHO DE APOIO: ‘’ ... para robustecer seu caráter alegórico ou exemplar – procedimento, 
aliás, que Maquiavel também adotaria... ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

Esse termo “ aliás “ tem natureza explicativa, isto é, é utilizado para acrescentar uma 
informação. Todas essas expressões devem ser isoladas por vírgulas.

Solução completa:

Esses advérbios são chamados de advérbios de oração. Eles funcionam para explicar ou até mesmo fazer uma ressalva 
dentro da oração. Essas expressões como “isto é”, “ou seja”, “aliás” devem obrigatoriamente ser isoladas por vírgulas.

GABARITO: CERTO.

216. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – TRF 1ª REGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO) A supressão das vírgulas que isolam 
o trecho “por intermédio dos seus representantes” manteria a correção gramatical do texto.

TRECHO DE APOIO: ‘’A Vale S. A. e o estado do Pará, por intermédio de seus representantes, 
buscaram a rejeição dos argumentos das comunidades indígenas, a fim de permitir... ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

As vírgulas não devem ser retiradas, pois isolam um adjunto adverbial deslocado dentro 
do período.

Solução completa:

Podemos observar que a oração em destaque está no meio de outra oração (A Vale S. A. e o estado do Pará busca-
ram a rejeição...). Quando temos essa interferência sintática, devemos isolar o termo, em regra, por vírgulas. Além 
disso, como temos um adjunto adverbial deslocado de sua posição original, as vírgulas são trazidas para marcar 
esse deslocamento.

GABARITO: ERRADO.

217. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – TRF 1ª REGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO) A correção gramatical e os sentidos 
originais do texto seriam mantidos caso fossem retiradas as vírgulas que isolam o trecho “dizia 
ele convicto”.

TRECHO DE APOIO: ‘’ – Uma mulher naquelas condições, dizia ela convicto, representa nada 
menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza!’’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

A expressão é interferente, isto é, está colocada no meio da oração original. Precisamos 
marcar essa quebra com as vírgulas.

Solução completa:

Repare na seguinte oração:

“ uma mulher naquelas condições representa nada menos que o capital... “
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Observe que temos uma outra oração no meio dessa mencionada acima, portanto, as vírgulas devem ser utilizadas 
para marcar essa interferência sintática.

GABARITO: ERRADO.

218. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – TCE/PE – CONHECIMENTOS BÁSICOS) A supressão das vírgulas que isolam o 
trecho “orientada por princípios de racionalidade” alteraria o sentido original do período em 
que esse trecho se insere.

TRECHO DE APOIO: ‘’ É consensual que uma administração pública moderna, orientada por prin-
cípios de racionalidade, deve iniciar o seu controle na própria atuação de seus agentes públicos’’.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

A expressão colocada entre vírgulas tem natureza explicativa. Se retirarmos as vírgulas, 
teremos uma natureza restritiva, portanto, o sentido original seria alterado.

Solução completa:

A ideia inicial com as vírgulas é apresentar uma informação adicional sobre uma única administração pública 
moderna.

Se retirarmos as vírgulas e trouxermos o caráter restritivo, estaríamos mostrando que há mais de uma adminis-
tração pública moderna.

GABARITO: CERTO.

219. (MPE/GO – 2019 – MPE/GO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO) Assinale a alternativa em que há erro de 
pontuação:

a) Era do conhecimento de todos a hora da reunião, mas, alguns se atrasaram.

b) A hora da reunião era do conhecimento de todos; alguns se atrasaram, porém.

c) Todos conhecem a hora da reunião; não se atrasem, pois.

d) Todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem.

e) Amanhã chegam meus amigos preferidos, meus companheiros de infância, meus 
melhores amigos.

Solução rápida:

Não devemos usar vírgula após a conjunção “mas”.

Solução completa:

Meu aluno e minha aluna, a conjunção “mas” não aceita que a vírgula seja colocada após a sua utilização. Isso pode 
ocorrer quando temos um termo, por exemplo, de natureza adverbial sendo utilizado.

Os empresários querem ganhar dinheiro, mas, hoje em dia, está cada vez mais difícil. Repare que a vírgula depois 
do ‘’ mas ‘’ é para isolar a expressão adverbial

GABARITO: A.
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220. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – BNB – ANALISTA BANCÁRIO) A inserção de vírgula imediatamente após a 
palavra “diretamente” não comprometeria a correção gramatical do texto.

TRECHO DE APOIO: ‘’ ... como a máquina aprende os padrões antes de começar a analisar 
compras interfere diretamente no registro de falsos positivos... ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

O advérbio “diretamente” deve vir isolado por duas vírgulas.

Solução completa:

Repare que o advérbio de modo “diretamente” está colocado entre o verbo (interfere) e o complemento da oração 
(no registro). Nesse caso, devemos colocar duas vírgulas para isolarmos o advérbio.

GABARITO: ERRADO.

221. (MPE/GO – 2018 – MPE/GO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO) Marque a alternativa em que a vírgula NÃO 
está empregada corretamente:

a) Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, e sim as que ele quis.

b) Sei que você não gosta de estudar quando é feriado mas, será preciso para fazer um 
bom exame.

c) Decidiu fazer um curso de MBA fora do país, pesquisou, encontrou o mais adequado 
para sua carreira, fez a prova de seleção, foi aprovado.

d) Elas, naquela ocasião, tinham acabado de concluir o curso superior

e) Com postura e altivez, o palestrante iniciou o seminário.

Solução rápida:

Não devemos usar vírgula depois da conjunção “mas”.

Solução completa:

Meu aluno e minha aluna, a conjunção “mas” não aceita que a vírgula seja colocada após a sua utilização. Isso pode 
ocorrer quando temos um termo, por exemplo, de natureza adverbial sendo utilizado.

Os empresários querem ganhar dinheiro, mas, hoje em dia, está cada vez mais difícil. Repare que a vírgula depois 
do “mas” é para isolar a expressão adverbial.

GABARITO: B.

222. (FCC – 2018 – TRT 6ª REGIÃO (PE) – TÉCNICO JUDICIÁRIO) As vírgulas foram empregadas para isolar um 
segmento explicativo em:

a) Diferente da notação matemática, que é neutra e exata, a linguagem se presta a 
vieses de todo tipo...

b) O jornalismo pode ser qualificado, embora com certo exagero, como um mal 
necessário.

c) ... os veículos, desde que comprometidos com o debate dos problemas públicos, 
servem como arena de ideias e soluções.
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d) ... de forma que, se são incomuns textos de fato isentos, mais raro ainda que sejam 
reconhecidos como tais.

e) São líderes comunitários, professores, empresários, políticos, sindicalistas, cientistas, 
artistas.

Solução rápida:

A oração da letra A é adjetiva explicativa, portanto, tem valor explicativo sobre o termo 
a que se refere.

Solução completa:

As vírgulas, na letra B, isolam uma oração subordinada adverbial concessiva.

As vírgulas, na letra C, isolam uma oração subordinada adverbial condicional.

As vírgulas, na letra D, isolam uma oração subordinada adverbial condicional.

As vírgulas, na letra E, isolam núcleos de uma enumeração.

GABARITO: A.

223. (MPE/SC – 2016 – MPE/SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA) “As emoções não são um privilégio humano. Os 
bichos também sentem tristeza, alegria, raiva, amor. Para compreender ainda mais o com-
portamento deles, os zoólogos tentam decifrar esses estados emocionais, estudando as suas 
expressões corporais.

Os elefantes são considerados excelentes modelos para o estudo dos sentimentos animais, 
pois parecem estar sempre com a emoção à flor da pele. Quando um deles morre, os outros 
fazem verdadeiros rituais fúnebres, formando um círculo em torno do cadáver, sobre o qual 
depositam folhas e galhos, enquanto choram copiosamente.”

(http:/super.abril.com.br/ciência/sentimento-animal)

Em “Os bichos também sentem tristeza, alegria, raiva, amor” as vírgulas separam elementos 
com mesma função sintática na frase.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

As palavras são núcleos do objeto direto do verbo “sentir”.

Solução completa:

Repare que o verbo “sentir” é transitivo direto, de modo que pede objeto direto. Repare que o objeto direto é com-
posto, isto é, possui mais de um núcleo (tristeza, alegria, raiva, amor).

GABARITO: CERTO.

224. (MAKIYAMA – 2013 – TJ/MG – OFICIAL JUDICIÁRIO) Assinale a única alternativa em que o emprego da 
vírgula nas orações dadas está ADEQUADO:

a) Quero que conheçam, João meu novo namorado.

b) Você precisará comprar, carne, ovos e alguns legumes.

c) Assim que chegar, arrume seu quarto, entendido?

d) Meus pais ordenaram que, eu chegasse cedo, em casa.
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Solução rápida:

A letra C está correta, pois isola uma oração adverbial colocada no início do período (assim 
que chegar) e isola um termo interrogativo ao final do período (entendido?).

Solução completa:

A letra A está errada, pois a vírgula está separando o verbo de seu complemento.

A letra B está errada, pois os termos (comprar e carne) não deveriam estar separados por vírgula, já que são verbo 
e complemento respectivamente.

A letra D está errada, pois a vírgula após o “que” desfaz a ordem da oração subordinada substantiva -> meus pais 
ordenaram “isso”.

GABARITO: C.

225. (CESPE/CEBRASPE – 2014 – ANATEL – CONHECIMENTOS BÁSICOS) 

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item.No primeiro 
quadrinho, o emprego de vírgula após o vocábulo “Gente” é obrigatório, visto que separa 
expressão de chamamento.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

O vocativo é um termo que obrigatoriamente precisa vir separado por vírgulas.

Solução completa:

Embora seja um termo à parte na oração, o vocativo deve vir isolado do restante da oração por uma pontuação.

GABARITO: CERTO.

226. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – STF – TÉCNICO JUDICIÁRIO) A eliminação da vírgula logo após a conjunção 
“porque” não acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto.

TRECHO DE APOIO: ‘’ E é, talvez, o único medo essencialmente perigoso, porque, estando 
próximo à covardia, nos torna cínicos e, como tal, nos destroça. ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

A vírgula após o “porque” está isolando a oração “estando próximo à covardia”, portanto, 
acarretaria prejuízo a retirada da pontuação.
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Solução completa:

Repare que temos uma oração reduzida de gerúndio logo após a conjunção “porque”. As vírgulas que a isolam são 
colocadas em conjunto, portanto, não podemos retirar uma das duas, pois acarretaria prejuízo gramatical.

GABARITO: ERRADO.

227. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – BACEN – TÉCNICO) O emprego das vírgulas que separam “portanto” é 
obrigatório, dada a posição ocupada por esse vocábulo no período.

TRECHO DE APOIO: ‘’ A estabilidade do sistema que intermedeia as operações monetárias, 
portanto, é fundamental para a própria segurança e estabilidade das relações entre os agentes 
econômicos. ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

A conjunção “portanto” está deslocada no período, logo, deve ser isolada por vírgulas.

Solução completa:

Para que a conjunção não fosse isolada por vírgulas, ela deveria iniciar a oração. Como ela foi deslocada para o 
meio do período, temos a necessidade de indicar esse deslocamento pelas vírgulas.

GABARITO: CERTO.

228. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – TCE/RS – OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO) O emprego de vírgula após “Em breve” 
justifica-se por isolar adjunto adverbial anteposto, ou seja, deslocado de sua posição tradicional.

TRECHO DE APOIO: ‘’ Em breve, o Tribunal promoverá treinamentos para os usuários do novo 
sistema. ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

Comentário perfeito. O adjunto adverbial, quando deslocado, deve ser isolado por vírgulas.

Solução completa:

É importante observarmos que a expressão “deslocado” significa fora da sua posição de origem. O adjunto adverbial 
deve vir ao final do período.

GABARITO: CERTO.

229. (FEPESE – 2013 – DPE/SC – TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Em uma das frases, há um termo intercalado 
que deve necessariamente ser separado por meio de vírgulas. Assinale essa frase.

a) Toda lei de mercado é flutuante por natureza.

b) Em síntese não houve um só caso digno de crédito.

c) Outros processos mais econômicos não há quem os invente.

d) Prezados colegas deixemos agora a boa conversa e voltemos à labuta.

e) A vida era naquela cidade melhor que nesta em que vivo agora.

Solução rápida:

A letra E possui um adjunto adverbial (naquela cidade) deslocado para o meio do período, 
portanto, deve ser isolado por vírgulas.
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Solução completa:

Meu aluno e minha aluna, a única alternativa que apresenta essa obrigatoriedade é a letra E, já que se trata de 
um adjunto adverbial deslocado no período. Repare que a questão pede um termo intercalado, isto é, precisamos 
observar uma expressão que está no meio do período.

GABARITO: E.

230. (CESPE/CEBRASPE – 2012 – ANAC – TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL) O segmento “em setembro 
último” está empregado entre vírgulas por constituir expressão adverbial intercalada entre 
termos da oração de que faz parte.

TRECHO DE APOIO: ‘’ A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apro-
vou, em setembro último, alterações no seu regimento interno... ‘’

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução rápida:

O adjunto adverbial tem posição original no fim do período. Quando ele aparece deslo-
cado, deve, em regra ser separado por vírgulas.

Solução completa:

Há uma discussão sobre o tamanho do adjunto adverbial para ser separado por vírgulas, mas o que é importante 
observar é que o adjunto adverbial considerado grande tem três elementos ou mais. Nesses casos, a vírgula será 
obrigatória.

Se o adjunto adverbial possuir menos elementos, a vírgula será facultativa, sendo usada para indicar ênfase.

GABARITO: CERTO.

231. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO:TJ/PA – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) 

“Família, família/ vive junto todo dia/ nunca perde essa mania” — os versos da canção Família, 
composta por Arnaldo Antunes e Tony Belotto na década de 80 do século passado, no Brasil, 
parece que já não traduzem mais a realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez 
dos lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear, não se adéqua 
à realidade social do momento, em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e 
pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir Freire Costa, “família nem é mais 
um modo de transmissão do patrimônio material; nem de perpetuação de nomes de linhagens; 
nem da tradição moral ou religiosa; tampouco é a instituição que garante a estabilidade do 
lugar em que são educadas as crianças”.

Então, o que é a família? Como defini-la, considerando-se que uma de suas marcas na pós-mo-
dernidade é justamente a falta de definição? Para a cientista social e política Elizabete Dória 
Bilac, a variabilidade histórica da instituição família desafia qualquer conceito geral de família.

A centralidade assumida pelos interesses individuais no mundo contemporâneo é um dos 
aspectos que influenciam a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que justi-
ficam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas, compartilhando regras, necessidades 
e obrigações. Se não é fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o 
homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro 
com o outro, seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões 
que o lançam na busca de realização.
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Segundo o filósofo francês Dany-Robert Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito não 
engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração 
precedente. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desapa-
rece o motivo geracional. No que tange à família, a consequência é o surgimento de relações 
pautadas em trocas reais e carentes de valores simbólicos que se contraponham à lógica do 
consumo. Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que gera indivíduos 
desprovidos de identidade sólida, condição esta que acarreta a redução de sua capacidade 
crítica e dificulta o estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede.

Fernanda Simplício Cardoso e Leila Maria Torraca de Brito. Reflexões sobre a paternidade na pós-modernidade. Internet: (com 

adaptações).

As autoras do texto CG1A1-I consideram que:

a) o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para que sejam conside-
radas uma família.

b) a família, na atualidade, define-se como instituição cujos membros não se compro-
metem uns com os outros.

c) a família concebida nos moldes tradicionais não existe no século XXI.

d) o conceito geral de família sempre esteve em constante mudança.

e) a definição de família constitui um grande desafio.

SOLUÇÃO

A: está incorreta, pois uma das atitudes mais difíceis é definir o que é família.

B: está incorreta, pois o texto afirma que são compromissos diferentes, mas não traz que 
não há comprometimento entre os indivíduos.

C: está incorreta, pois em nenhum momento o texto afirma que não existe família con-
cebida nos moldes tradicionais.

D: está incorreta, pois o conceito de família nem sempre esteve em constante mudança. 
Isso ocorre no mundo contemporâneo para as autoras.

E: está correta, pois afirma o que foi trabalhado ao longo do texto.

GABARITO: E.

232. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TJ/PA – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com o 
último parágrafo do texto CGA1-I, um sujeito não engendrado:

a) inverte a ordem de transmissão familiar existente.

b) sente-se isento de dívidas para com a geração precedente.

c) relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos sólidos.

d) é mais envolvido com a geração vindoura do que com a geração precedente.

e) tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso com os laços familiares.
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SOLUÇÃO

“Segundo o filósofo francês Dany-Robert Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito 
não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada 
à geração precedente.”

Não dever mais nada à geração precedente = sentir-se isento de dívidas para com as 
gerações precedentes.

GABARITO: B.

233. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TJ/PA – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) 

1 Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), dados pessoais são informa-
ções que podem identificar alguém. Dentro desse conceito, foi criada uma categoria chamada 
de “dado sensível”, que diz respeito a informações sobre origem racial ou étnica, convicções 
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como esses, a partir da vigência 
da lei, passam a ter nível maior de proteção, para evitar formas de discriminação. Todas as 
atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. A norma 
vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços 
ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para 
a segurança pública.

Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Se o usuário aceitar 
repassar suas 16 informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele concorda com 
termos e condições de um aplicativo, as companhias passam a ter o direito de tratar os dados 
(respeitada a finalidade específica), desde que em conformidade com a legislação. A lei prevê 
uma série de obrigações, como a garantia da segurança das informações e a notificação do 
titular em caso de um incidente de segurança. A norma permite a reutilização dos dados por 
empresas ou órgãos públicos, em caso de “legítimo interesse”.

25 Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos. Ele pode, por exemplo, solicitar à 
empresa os dados que ela tem sobre ele, a quem foram repassados (em situações como a de 
reutilização por “legítimo interesse”) e para qual finalidade. Caso os registros estejam incorre-
tos, ele poderá cobrar a correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se opor a 
um tratamento. A lei também prevê a revisão de decisões automatizadas tomadas com base 
no tratamento de dados, como as notas de crédito ou os perfis de consumo. 

Internet: (com adaptações)

Segundo as ideias veiculadas no texto CG1A1-II:

a) questões relativas a origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, 
saúde ou vida sexual são as que mais motivam atos de discriminação, e, por isso, os 
dados sensíveis devem ter maior nível de proteção.

b) a Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para as empresas que cole-
tam os dados quanto para o titular desses dados, de forma proporcional.

c) a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, indepen-
dentemente do país onde a coleta dos dados pessoais for feita.
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d) o Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de brasileiros da forma que 
julgar mais adequada

e) o Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta e do uso de dados sensíveis.

SOLUÇÃO

A: está incorreta, pois não está no texto que esses temas são os que mais motivam atos 
de discriminação.

B: está incorreta, pois não está sendo dito no texto que é de forma proporcional.

C: está correta.

“A norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a 
bens ou serviços ofertados a brasileiros.”

D: está incorreta, pois a expressão “de forma que julgar mais adequada” não aparece 
no texto.

E: está incorreta, pois o Brasil não é pioneiro.

GABARITO: C.

234. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TJ/PA – CARGO: AUXILIAR JUDICIÁRIO) Texto CG4A1-I

O peso de Eurídice se estabilizou, assim como a rotina da família Gusmão Campelo. Antenor 
saía para o trabalho, os filhos saíam para a escola e Eurídice ficava em casa, moendo

4 carne e remoendo os pensamentos estéreis que faziam da sua vida infeliz. Ela não tinha 
emprego, ela já tinha ido para a escola, e como preencher as horas do dia depois de arrumar as

7 camas, regar as plantas, varrer a sala, lavar a roupa, temperar o feijão, refogar o arroz, pre-
parar o suflê e fritar os bifes? Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe

10 dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inven-
taria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. No entanto, o que lhe

13 deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem, sentando-se em 
seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. E foi assim que concluiu

16 que não deveria pensar, e que, para não pensar, deveria se manter ocupada todas as horas 
do dia, e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o

19 dom de ser quase infinita em suas demandas diárias: a culinária. Eurídice jamais seria uma 
engenheira, nunca poria os pés em um laboratório e não ousaria escrever versos, mas essa

22 mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciên-
cia e poesia. Todas as manhãs, depois de despertar, preparar, alimentar e se livrar do marido

25 e dos filhos, Eurídice abria o livro de receitas da Tia Palmira. Martha Batalha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. 1.ª ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2016 (com adaptações).

Infere-se do texto CG4A1-I que a personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque:

a) essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades.

b) ela alimentava aversão aos estudos acadêmicos.

c) essa atividade consistia em uma das suas habilidades natas.
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d) ela tinha receio de fazer um curso superior.

e) essa atividade permitia expandir suas relações interpessoais.

SOLUÇÃO

A: está correta, pois a personagem é colocada sob uma perspectiva de ser apenas dona 
do lar, de modo que a única opção de expressar suas potencialidades era com a culinária.

GABARITO: A.

235. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TJ/PA – CARGO: AUXILIAR JUDICIÁRIO) A personagem 
Eurídice é expressamente caracterizada no texto CG4A1-I como uma mulher:

a) introspectiva.

b) ousada.

c) infeliz.

d) proativa

e) brilhante.

SOLUÇÃO

O enunciado está pedindo uma caracterização expressamente indicada dentro do texto, 
isto é, não podemos analisar indícios, mas precisamos analisar aquilo que está expres-
samente escrito.

“Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante”.

GABARITO: E.

236. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TJ/PA – CARGO: AUXILIAR JUDICIÁRIO)

Texto CG4A1-II

1 Na década de cinquenta, cresceu a participação feminina no mercado de trabalho, especial-
mente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou

4 em serviços públicos. Surgiram então mais oportunidades de emprego em profissões como 
as de enfermeira, professora, funcionária burocrática, médica, assistente social, vendedora,

7 as quais exigiam das mulheres certa qualificação e, em contrapartida, tornavam-nas pro-
fissionais remuneradas. Essa tendência demandou maior escolaridade feminina e provocou,

10 sem dúvida, mudanças no status social das mulheres. Entretanto, eram nítidos os precon-
ceitos que cercavam o trabalho feminino nessa época. Como as mulheres ainda eram

13 vistas prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre 
casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social. Um dos principais

16 argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, 
a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o

19 marido: ameaças não só à organização doméstica como também à estabilidade do 
matrimônio.

Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. In: História das mulheres no Brasil. 8.ª ed. São Paulo: Contexto, 2004 (com 

adaptações).

https://www.alfaconcursos.com.br


178

Infere-se do texto CG4A1-II que, na década de cinquenta, as mulheres:

a) começaram a ingressar no mercado de trabalho remunerado.

b) começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho.

c) conquistaram o direito de exercer determinadas profissões.

d) começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida 
doméstica.

e) superaram os preconceitos que as impediam de ingressar no mercado de trabalho 
remunerado.

SOLUÇÃO

A: está incorreta, pois o texto afirma que já havia a participação da mulher no mercado 
de trabalho.

B: está incorreta, pois em nenhum momento o texto menciona o fato de serem bem 
remuneradas.

C: está incorreta, a participação da mulher cresceu, segundo o texto, de modo que po-
demos entender que já ocupavam determinadas profissões.

D: está correta, pois a relação com o trabalho influenciou consideravelmente nos afazeres 
domésticos e na relação matrimonial.

E: está incorreta, pois o texto não traz essa afirmação em nenhum momento.

GABARITO: D.

237. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/DF – CARGO: AUDITOR FISCAL) 

Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de 
sua produção, mas o que fazem na prática é insuficiente. A implementação de programas de susten-
tabilidade corporativa tem sido lenta, conforme estudo de dois professores do International Institute 
for Management Development (IMD), instituto de administração sediado na cidade suíça de Lausanne.

Dos executivos consultados em outra pesquisa realizada pelo IMD, 62% consideram estratégias 
de sustentabilidade necessárias para serem competitivos atualmente, e outros 22% dizem que isso 
será importante no futuro. Sustentabilidade é vista como uma abordagem de 13 negócios para criar 
valor a longo prazo, levando-se em conta como uma companhia opera nos ambientes ecológico, 
social e econômico.

16 Em pesquisa com dez setores industriais ao longo de três anos, os dois professores do IMD 
concluíram que, ao contrário do otimismo gerado pelo Acordo de Paris para combater a mudança 
climática e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, as iniciativas nas 
empresas deixam a desejar. Na pesquisa, eles constataram que menos de um terço das companhias 
desenvolveram casos de negócios claros ou proposições de valor apoiadas em sustentabilidade. 
Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, 
enquanto muitas companhias restam presas na “divulgação”. Alguns setores têm melhores resultados 
na implementação de 28 programas de sustentabilidade, como o setor de material de construção, 
em comparação ao de telecomunicações.

Os professores alertam que o tempo está esgotando. Estudos mostram que a poluição de 
carbono precisa ser cortada quase pela metade até 2030 para evitar 1,5 grau de aquecimento do 
planeta. Isso requer revisões ainda mais drásticas das indústrias globais e dos governos.
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Os dois professores destacam que os investidores reconhecem cada vez mais o impacto, para a 
sociedade, das empresas nas quais investem. Eles notam que a necessidade de desenvolver modelos 
de negócios mais sustentáveis está aumentando tão rapidamente quanto os níveis de dióxido de 
40 carbono na atmosfera. E sugerem um forte senso de foco que chamam de “vetorização”, que 
inclui programas de sustentabilidade corporativa mais acelerados.

43 Os pesquisadores alertam que companhias que trabalham em boas causas sem relação 
com seus negócios centrais tendem a ser menos efetivas.

Assis Moreira. Valor econômico, 18/3/2019. Internet: (com adaptações).

Considerando as informações veiculadas no texto CG1A1-I, julgue o item seguinte.

Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD refletem a atitude dos 
executivos quanto à sustentabilidade, conforme comprovam as informações do segundo pará-
grafo do texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

O texto evidencia que os estudos trazem exatamente o oposto, pois existe divergên-
cia entre o que os executivos afirmam e o que as empresas realizam em termos de 
sustentabilidade.

GABARITO: ERRADO.

238. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/DF – CARGO: AUDITOR FISCAL) Considerando as 
informações veiculadas no texto CG1A1-I, julgue o item seguinte.

De acordo com as informações do texto, setores econômicos distintos apresentam resultados 
diferentes em termos de ações voltadas para a sustentabilidade.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Alguns setores têm melhores resultados na implementação de programas de sustentabili-
dade, como o setor de material de construção, em comparação ao de telecomunicações.”.

O seguinte trecho confirma o que está sendo afirmado na questão.

GABARITO: CERTO.

239. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/DF – CARGO: AUDITOR FISCAL) Considerando as 
informações veiculadas no texto CG1A1-I, julgue o item seguinte.

O texto informa que os investidores levam em consideração o impacto social das empresas 
nas quais investem, o que é comprovado pelo estudo mencionado no segundo parágrafo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Essa informação encontra-se no penúltimo parágrafo do texto. O segundo parágrafo trata 
dos resultados de outra pesquisa.

GABARITO: ERRADO.
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240. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/DF – CARGO: AUDITOR FISCAL) Considerando as 
informações veiculadas no texto CG1A1-I, julgue o item seguinte.

Conclui-se da noção de sustentabilidade presente no texto que ser sustentável é incompatível 
com criar valor.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Dos executivos consultados em outra pesquisa realizada pelo IMD, 62% consideram 
estratégias de sustentabilidade necessárias para serem competitivos atualmente, e ou-
tros 22% dizem que isso será importante no futuro. Sustentabilidade é vista como uma 
abordagem de negócios para criar valor a longo prazo, levando-se em conta como uma 
companhia opera nos ambientes ecológico, social e econômico.”

O trecho acima evidencia o ponto incorreto do comentário.

GABARITO: ERRADO.

241. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/AL – CARGO: AUDITOR DE FINANÇAS) O texto abaixo 
será usado para responder às questões 11 e 12.

É uma loja grande e escura no centro da cidade, uma quadra distante da estação de trem. 
Quando visito a família, entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar as gôndolas atulhadas 
de baldes, bacias, chaves de fenda, garfos, colheres, facas, afiadores de vários modelos, pedras de 
amolar, parafusos, porcas, pregos, anzóis e varas de pescar.

7 É uma loja grande e escura, eu dizia, no centro da cidade onde nasci, e dentro dela me sinto 
protegido, distante da neurose e dos problemas, sonhando com uma das vidas que não tive e me 
esquecendo da vida real em que me perco enquanto a atravesso e sou por ela atravessado.

Tem meia dúzia de atendentes, conheço dois ou três pelo nome, e o dono do lugar é sempre 
simpático comigo. Sabe que gosto do seu negócio, que, se me mudasse de novo para lá, seria seu 
freguês. Mas também sei que me vê como um tipo que há vinte anos vive na capital, que a essa 
altura é mais metropolitano que interiorano, um cara talvez meio esquisito, ou apenas ridículo, 
que se interessa por coisas de que não precisa, coisas das quais não entende.

Da última vez gastei uma eternidade olhando uma caneca de alumínio. Não a coloquei na 
cesta de compras. Para ser sincero, mal consegui tocá-la. De repente minha existência pareceu 
absurda, e eu teria que trocar de roupa e de pele antes de usar aquela caneca industrial. Ou pelo 
menos pintar de outra cor as paredes da sala. Era trabalho demais, desisti. Agora tenho uma caneca 
imaginária — que brilha na sombra quando bebo água.

Fabrício Corsaletti. Escura. In: Perambule. São Paulo: Editora 34, 2018 (com adaptações).

No que concerne às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.

A expressão “um cara talvez meio esquisito” (l.17) é empregada pelo narrador para caracterizar 
“o dono do lugar” (l.13).

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

É uma expressão atribuída ao próprio narrador. Ele olha para si como “um cara talvez 
esquisito”. É uma percepção dele mesmo e não de outro.

GABARITO: ERRADO.
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242. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: SEFAZ/AL – CARGO: AUDITOR DE FINANÇAS) No que con-
cerne às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir.

O texto evidencia o sentimento ambíguo de nostalgia e de deslocamento do autor em relação 
à sua cidade natal.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A afirmativa está correta, pois a narrativa está baseada no deslocamento até a cidade 
natal. Repare que o sentimento de nostalgia e os conflitos presentes por ser da metró-
pole ou do interior. É importante analisar que o personagem consegue ter essas duas 
personalidades, o que evidencia o sentimento ambíguo.

GABARITO: CERTO.

243. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) 

1 Não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham para o entendimento 
de que o preconceito seja um conceito aprendido. Por definição, o preconceito é uma opinião for-
mada antes da aquisição dos conhecimentos adequados; um sentimento desfavorável, concebido 
antecipadamente ou independente de experiência ou razão. Assim, foge da postura típica dos ani-
mais, que só passam a rejeitar aquilo que os prejudica a partir da experiência adquirida. O racismo 
prevê uma superioridade racial independente da experiência pessoal.

Um estudo neurológico realizado pela pesquisadora Eva Telzer, da Universidade de Illinois, 
analisou a reação de uma estrutura cerebral chamada amígdala, ligada a sensações como medo 
e ansiedade, em crianças e adolescentes de 4 a 16 anos. O estudo mostrou que a amígdala não 
responde à questão racial em crianças: a sensação de medo começa a aparecer ao longo da ado-
lescência, o que pode indicar que o racismo é aprendido ao longo da vida.

19 Já as pesquisas na área de psicologia experimental, que muitas vezes estudam o comporta-
mento dos animais, poderiam encontrar uma explicação para o racismo de bases evolutivas — apesar 
de não existirem, nos animais, traços de preconceito ou discriminação propriamente dita. “Nós não 
identificamos em animais um correlato exato ao preconceito, especialmente porque preconceito 
é uma construção verbal e social típica das culturas humanas”, diz Patrícia Izar, professora doutora 
do departamento de psicologia experimental da Universidade de São Paulo (USP). “O que existe 
tipicamente entre os primatas, os macacos, é um comportamento de proteger o grupo ao qual eles 
pertencem; em geral, um grupo com alto grau de parentesco contra outro grupo.”.

O geneticista Sérgio Pena não concorda com estudos evolutivos: “Ao postular a existência de 
uma natureza humana evolutivamente moldada para ser etnocêntrica, paroquial, bairrista e chau-
vinista, esses discursos geralmente terminam por atribuir ao racismo uma inevitabilidade natural. 
Isso não é verdade. Pelo contrário, as ‘raças’ e o racismo não têm nenhuma justificativa biológica 
e não passam de uma invenção muito recente na história da humanidade.”.

Internet: (com adaptações)

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item 
a seguir.

Depreende-se do texto que a psicologia experimental é uma área do conhecimento científico 
que concorda com a tese do caráter hereditário do racismo em humanos.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

“Já as pesquisas na área de psicologia experimental, que muitas vezes estudam o com-
portamento dos animais, poderiam encontrar uma explicação para o racismo de bases 
evolutivas — apesar de não existirem, nos animais, traços de preconceito ou discriminação 
propriamente dita.”

O verbo “poderiam” indica uma ação hipotética, portanto não podemos afirmar que o 
texto concorda com a ideia.

GABARITO: ERRADO.

244. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL)  Acerca das 
ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir.

A professora doutora Patrícia Izar destaca que, no reino animal, o que motiva o comporta-
mento agressivo típico dos macacos para a proteção do grupo é análogo ao que motiva o ser 
humano a ter uma atitude racista.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Nós não identificamos em animais um correlato exato ao preconceito, especialmente 
porque preconceito é uma construção verbal e social típica das culturas humanas”.

“O que existe tipicamente entre os primatas, os macacos, é um comportamento de pro-
teger o grupo ao qual eles pertencem; em geral, um grupo com alto grau de parentesco 
contra outro grupo”.

Os trechos acima refutam o que está sendo afirmado pela questão.

GABARITO: ERRADO.

245. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) 

A primeira celebração do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos das Nações Unidas, que 
ocorreu em 7 de junho de 2019, tinha como objetivo fortalecer os esforços para garantir que os 
alimentos que comemos sejam seguros. A cada ano, quase uma em cada dez pessoas no mundo 
(cerca de 600 milhões de pessoas) adoece e 420 mil morrem depois de ingerir alimentos contami-
nados por bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas.

Alimentos não seguros também dificultam o desenvolvimento em muitas economias de baixa 
e média renda, que perdem cerca de US$ 95 bilhões em produtividade devido a doenças, incapa-
cidade e morte prematura de trabalhadores.

13 Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças trans-
mitidas por alimentos a cada ano — metade delas são crianças com menos de 5 anos de 16 idade. 
Os dados disponíveis indicam que as doenças transmitidas por alimentos geram de US$ 700 mil 
a US$ 19 milhões em custos anuais de saúde nos países do Caribe e mais de US$ 77 milhões nos 
Estados Unidos da América.

Na celebração do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos de 2019, discutiu-se que a segurança 
dos alimentos é responsabilidade de todos. A inocuidade dos alimentos contribui para a segurança 
alimentar, a saúde humana, a prosperidade econômica, a agricultura, o acesso ao mercado, o turismo 
e o desenvolvimento sustentável.
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Internet: (com adaptações).

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o próximo 
item.

Embora seja um problema mundial, a contaminação dos alimentos ocorre de forma mais severa 
nos países do continente americano, de acordo com o texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“A cada ano, quase uma em cada dez pessoas no mundo (cerca de 600 milhões de pes-
soas) adoece e 420 mil morrem depois de ingerir alimentos contaminados por bactérias, 
vírus, parasitas ou substâncias químicas”.

“Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças 
transmitidas por alimentos a cada ano”.

Repare que a proporção indicada para as Américas não indica que a contaminação é mais 
severa no continente americano.

GABARITO: ERRADO.

246. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO:MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) Acerca das ideias, 
dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o próximo item.

O problema dos alimentos não seguros reflete em diversos setores, como o econômico, que 
perde em produtividade, e o da saúde, que necessita despender altos valores na recuperação 
das pessoas contaminadas.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Alimentos não seguros também dificultam o desenvolvimento em muitas economias de 
baixa e média renda, que perdem cerca de US$ 95 bilhões em produtividade devido a 
doenças, incapacidade e morte prematura de trabalhadores.”

O trecho acima confirma o item abordado pela questão.

GABARITO: CERTO.

247. (ANO:2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) 

“Desprezo o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito a dizê-lo.” É com essa afir-
mação atribuída a Voltaire, filósofo do iluminismo francês, que Nigel Warburton principia o seu 
ensaio sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão — entendida em sentido amplo, em 
que se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartuns, 
as pinturas, entre outros — é um direito consagrado no artigo 19.º da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948.

10 A liberdade de expressão é particularmente valiosa em uma sociedade democrática, ao 
ponto de haver quem sustente que, na ausência de uma ampla liberdade de expressão, nenhum 
13 governo seria de todo legítimo e não deveria ser denominado democrático. Essa é a perspec-
tiva defendida por Ronald Dworkin, para quem “A livre expressão é uma das condições 16 de um 
governo legítimo. As leis e políticas não são legítimas a menos que tenham sido adotadas por meio 
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de um processo democrático, e um processo não é democrático se o governo 19 impediu alguém 
de exprimir as suas convicções acerca de quais devem ser essas leis e políticas”.

Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações 
com a argumentação e a retórica. Porém, tal como a retórica e a argumentação podem ser postas 
ao serviço da mentira e da manipulação, também em relação à liberdade de expressão se coloca 
a questão dos seus limites.

Internet: (com adaptações).

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item 
seguinte.

Segundo Ronald Dworkin, a ampla liberdade de expressão subjaz à existência de um governo 
legítimo e democrático.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

O verbo “subjaz” deve ser lido como algo ser imprescindível, isto é, a ampla liberdade 
de expressão ser uma condição para a existência de um governo legítimo e democrático.

“(...) na ausência de uma ampla liberdade de expressão, nenhum

13 governo seria de todo legítimo e não deveria ser denominado democrático. Essa é a

perspectiva defendida por Ronald Dworkin, para quem “A livre expressão é uma das 
condições

16 de um governo legítimo (...).”

GABARITO: CERTO.

248. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) Acerca das ideias, 
dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item seguinte. O terceiro 
parágrafo do texto é essencialmente descritivo, porque caracteriza a liberdade de expressão.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações 
com a argumentação e a retórica. Porém, tal como a retórica e a argumentação podem 
ser postas ao serviço da mentira e da manipulação, também em relação à liberdade 
de expressão se coloca a questão dos seus limites.”

Repare que temos uma opinião do autor. O terceiro parágrafo do texto é 
dissertativo-argumentativo.

GABARITO: ERRADO.

249. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: ANALISTA MINISTERIAL) Acerca das 
ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item seguinte.

No texto, sugere-se que a liberdade de expressão pode ser usada em favor da mentira e da 
manipulação.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

“Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações 
com a argumentação e a retórica. Porém, tal como a retórica e a argumentação podem 
ser postas ao serviço da mentira e da manipulação, também em relação à liberdade de 
expressão se coloca a questão dos seus limites.”

O trecho acima confirma a passagem da questão.

GABARITO: CERTO.

250. (ANO: 2020 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/CE – CARGO: TÉCNICO MINISTERIAL) 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 
pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha 
tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa 
como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é 
um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, 
como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma 
surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Clarice Lispector. Uma galinha. In: Laços de família: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o 
item que se segue.

O trecho “enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade” (l. 3 e 4) mostra que havia uma 
perseguição à galinha pelos telhados da casa.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

O verbo “galgar” significa “saltar”, portanto podemos entender que o rapaz está saltando 
por cima dos telhados.

“Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava 
outros (beirais de telhado) com dificuldade...”

Repare que essa passagem evidencia a perseguição pelos telhados.

GABARITO: CERTO.

251. (Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Cargo: Analista de Controle Externo) A correção grama-
tical do trecho “Para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz 
de espírito?” seria mantida caso ele fosse reescrito da seguinte maneira: “Ligar-se a um 
homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito para que?”.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O vocábulo “que”, ao final do período, deve ser acentuado (quê). A palavra “que” é acen-
tuada quando acompanhada de um sinal de pontuação. A partir disso, podemos entender 
o porquê do “que” ser acentuado ao final de pergunta, pois esse está acompanhado do 
sinal de interrogação.

GABARITO: ERRADO.
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252. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Cargo: Técnico Ministerial) TRECHO DE APOIO: ‘’Essa 
afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência 
quanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana.”

A substituição da conjunção “porque” pela locução de modo que preservaria os sentidos 
originais do texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A conjunção “porque” apresenta ideia de causa.

A conjunção “de modo que” apresenta ideia de consequência.

A partir disso, podemos entender que o sentido original do texto seria alterado.

GABARITO: ERRADO.

253. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Cargo: Analista Ministerial) TRECHO DE APOIO: “A 
liberdade de expressão – entendida em sentido amplo, em que se incluem a palavra escrita, 
as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartuns, as pinturas, entre outros.”

Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o trecho “em 
que se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os car-
tuns, as pinturas, entre outros” poderia ser reescrito da seguinte forma: “onde se incluem a 
palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartuns, as pinturas 
e entre outros.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Repare que o referente do “em que” é a expressão “sentido amplo”, o que não invalida 
a colocação daquele, pois o “em que” pode retomar substantivos de qualquer natureza. 
Na troca pelo “onde” podemos observar um erro, pois o pronome relativo “onde” só faz 
referência a termos que indiquem lugar, o que não ocorre no texto.

Além disso, a conjunção antes do “entre outros” também está equivocada.

GABARITO: ERRADO.

254. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Cargo: Analista Ministerial) A correção gramatical e 
os sentidos originais do texto seriam mantidos caso o período “A inocuidade dos alimen-
tos contribui para a segurança alimentar, a saúde humana, a prosperidade econômica, 
a agricultura, o acesso ao mercado, o turismo e o desenvolvimento sustentável.” fosse 
reescrito da seguinte forma: “A integridade dos alimentos contribuem com a segurança 
alimentar, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso ao mercado, tu-
rismo e desenvolvimento sustentável.”

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

O primeiro erro da reescritura está no verbo “contribuem” assumir a forma plural, já que 
o núcleo do sujeito “integridade” está no singular. A concordância verbal indica que o 
verbo deve concordar com o núcleo do sujeito.

Além disso, temos um erro de paralelismo sintático na reescritura. Repare que o verbo 
“contribui” traz a preposição “para”, e, logo depois, temos um artigo “a”. O trecho ori-
ginal faz a escrita corretamente, pois, para que haja paralelismo sintático, devemos ter, 
em uma enumeração, o artigo colocado para todos os elementos ou para nenhum. No 
trecho original, o artigo aparece antes de cada termo da enumeração. Na reescrita, o 
artigo aparece apenas antes do primeiro termo da enumeração. Isso evidencia um erro 
de paralelismo sintático. Ou colocamos todos os termos precedidos de artigo ou não 
colocamos artigo para nenhum termo.

GABARITO: ERRADO.

255. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Cargo: Analista Ministerial) TRECHO DE APOIO: “Nas 
Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças transmiti-
das por alimentos a cada ano — metade delas são crianças com menos de 5 anos de idade.”

A substituição da expressão “metade delas” por cuja metade manteria a correção gramatical 
e a coesão do texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Para colocarmos o pronome relativo “cujo”, temos de observar duas circunstâncias: o 
pronome relativo deve ser colocado logo após o seu referente, e ele deve estabelecer 
uma relação de posse entre o termo anterior e o termo seguinte.

Se colocarmos a expressão “cuja metade” no lugar de “metade delas” não teremos a 
correta relação de uso do pronome relativo.

[...] por alimentos a cada ano – cuja metade são crianças [...]

O pronome relativo “cuja” não retoma “a cada ano”. Além disso, não há uma relação de 
posse entre a expressão “a cada ano” e o termo “metade”, portanto, a troca acarretaria 
erro.

GABARITO: ERRADO.

256. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Cargo: Analista Ministerial) A correção gramatical e 
os sentidos do texto seriam mantidos caso o período “Assim, foge da postura típica dos 
animais, que só passam a rejeitar aquilo que os prejudica a partir da experiência adqui-
rida.” fosse reescrito da seguinte forma: “Assim, o preconceito foge da postura típica dos 
animais, que rejeitam aquilo que é prejudicial a partir da experiência adquirida.”

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

O erro da questão está na troca da expressão “só passam a rejeitar” pela expressão 
“rejeitam”.

No primeiro exemplo, há um advérbio de exclusão (só), e a locução “passam a rejeitar” dá 
uma ideia de que algo precisa acontecer para que haja a rejeição. Na troca para “rejeitam”, 
o presente do indicativo dá uma ideia de ação contínua, isto é, traz uma perspectiva de 
que eles sempre rejeitaram, de modo que invalida a questão, porque eles só rejeitam 
quando algo ocorre de modo prejudicial aos animais.

GABARITO: ERRADO.

257. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BNB Cargo: Especialista Técnico) TRECHO DE APOIO: “Vi-lhe 
fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado.”

No período em que se insere, a oração “estava amuado” expressa uma conclusão, de modo 
que os sentidos originais do texto seriam mantidos se essa oração fosse reescrita da seguinte 
maneira: “logo, estava amuado”.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A relação de sentido não é de conclusão. Podemos observar que há uma relação de 
explicação.

GABARITO: ERRADO.

258. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BNN Cargo: Analista Bancário) TRECHO DE APOIO: “Contudo, 
não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para 
lidar com casos realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.”

Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, o trecho “que mere-
çam ser mais bem avaliados” poderia ser reescrito da seguinte forma: “e que mereçam ser 
melhores avaliados.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Repare que a expressão “mais bem” significa a intensificação de um advérbio: “mais” 
(advérbio de intensidade) “bem” (advérbio de modo).

A expressão “melhores” equivale a “mais bom” (linguagem informal), de modo que indica 
a intensificação de um adjetivo. Portanto, a troca de “mais bem” por “melhores” alteraria 
o sentido do período.

GABARITO: ERRADO.
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259. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-PI Cargo: Técnico Ministerial) TRECHO DE APOIO: “Eis 
que se inicia então uma das fases mais intensas na vida de Geraldo Viramundo: sua troca 
de correspondência com os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada.”

Os sentidos do trecho seriam alterados caso o trecho “estar a se corresponder” fosse assim 
reescrito: “estar se correspondendo.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Os sentidos não seriam alterados, pois a colocação de uma preposição antes de um verbo 
no infinitivo traz ideia de continuidade.

A passagem aborda “estar a se corresponder”, de modo que temos uma preposição (a) an-
tes do infinitivo (corresponder-se), portanto, temos uma ideia durativa. Essa ideia durativa 
é colocada pelo gerúndio (correspondendo), de modo que não há alteração de sentido.

GABARITO: ERRADO.

260. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Cargo: Analista Judiciário) TRECHO DE APOIO: “Todos 
os velhos dão mais apreço à vida do que as crianças e a deixam com maior má vontade 
do que os jovens.”

No trecho, a inserção de sua diante de “vida” manteria a coesão e a coerência do texto, assim 
como sua correção gramatical.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Em relação à coesão do texto, não há problema, pois o pronome “sua” não interrompe 
a continuidade da passagem.

A questão pede sobre a coerência do período, o que não traz problemas quando colo-
camos o pronome “sua”. Se a questão falasse sobre sentido, teríamos alteração, pois o 
vocábulo “vida” teria seu sentido particularizado. No texto, ele aparece com sentido geral.

GABARITO: CERTO.

261. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Cargo: Analista Judiciário) TRECHO DE APOIO: “Quem 
não sabe deve perguntar, ter essa humildade, e uma precaução tão elementar deveria 
tê-la sempre presente o revisor, tanto mais que nem sequer precisaria sair de sua casa, 
do escritório onde agora está trabalhando...”

A supressão do vocábulo “nem” manteria a correção gramatical do texto.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O termo “nem” garante o sentido de negação trazido pelo texto. Se retirarmos o “nem”, 
a expressão “sequer” pode significar “ao menos”, o que traria erro, pois não se adequaria 
àquilo que o narrador tem por objetivo inicial no texto.

GABARITO: ERRADO.
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262. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CGM João Pessoa-PB Cargo: Técnico Municipal de Controle Interno) 

TRECHO DE APOIO: “Agora, se eu dou um jeito nos meus impostos porque o delegado da 
receita federal é meu amigo ou parente e faz a tal “vista grossa”, aí temos o “jeitinho” 
virando corrupção. O “jeitinho” se confunde com corrupção e é transgressão, porque 
desiguala o que deveria ser obrigatoriamente tratado com igualdade.”

Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto caso o trecho “O ‘jeiti-
nho’ se confunde com corrupção” fosse reescrito da seguinte forma: “Confunde-se o ‘jeitinho’ 
e corrupção.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A escrita original traz o sentido de “algo é confundido com alguma coisa”. Na reescrita, 
temos o sentido de “algo e alguma coisa são confundidos”. Repare que há mudança no 
sentido original do texto “me confundir uma coisa com alguma coisa” e “confundir algo”. 
Logo, a alteração de sentido implica erro na questão.

GABARITO: ERRADO.

263. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF 1ª Região Cargo: Técnico Judiciário) Sem prejuízo para a 
correção gramatical e para os sentidos do texto, o trecho “O Brasil já teve cinco portarias 
para regulamentar a matéria sobre a classificação indicativa” poderia ser assim reescrito: 
“No Brasil, já houve cinco portarias para a regulamentação da matéria sobre a classificação 
indicativa.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

No primeiro exemplo, temos o termo “o Brasil” como sujeito do verbo “ter”. Na reescri-
tura, temos a expressão “no Brasil” como adjunto adverbial de lugar e o verbo “houve”, 
de modo que a oração passou a ser sem sujeito.

Além disso, houve a troca do verbo “regulamentar” pelo substantivo “regulamentação”, 
de modo que não há problemas no período.

GABARITO: CERTO.

264. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF 1ª Região Cargo: Conhecimentos Básicos) TRECHO DE APOIO: 
‘’ Desprovidos de valor próprio e de relevância jurídica no direito penal, os animais são 
tema de direito civil.”

A oração “Desprovidos de valor próprio e de relevância jurídica no direito penal” introduz 
no período uma ideia de concessão, razão por que poderia ser corretamente introduzida por 
Embora, feito o devido ajuste na inicial maiúscula da palavra “Desprovidos”.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Não há uma relação de concessão, pois não temos ideias contrárias. A concessão trabalha 
com a oposição de ideias. Temos uma relação de causa.
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Os animais são tema de direito civil já que são desprovidos de valor próprio e de relevância 
jurídica no direito penal. Eles serem desprovidos de valor próprio e de relevância jurídica 
no direito penal é a causa de eles serem tema de direito civil.

GABARITO: ERRADO.

265. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF 1ª Região Cargo: Conhecimentos Básicos) TRECHO DE APOIO: 
“Porém, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilita-
rista: os animais são protegidos com a finalidade de garantir um habitat saudável às 13 
atuais e futuras gerações humanas.”

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, o trecho “são protegidos” 
poderia ser substituído por protegem-se.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A troca pela expressão “protegem-se” traz uma ideia de reciprocidade, isto é, um animal 
protege o outro, o que não é o sentido original do trecho.

GABARITO: ERRADO.

266. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TER-BA Cargo: Técnico Judiciário) TRECHO DE APOIO: “O 
desinteresse pela política e a descrença no voto são registrados como mera “escolha”, 
sequer como desobediência civil ou protesto.”

O vocábulo “sequer” atribui sentido negativo ao trecho que introduz, o qual poderia ser cor-
retamente reescrito do seguinte modo: “não sendo registrados como desobediência civil ou 
protesto.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O “sequer” possui caráter negativo no trecho original do texto, portanto, podemos trocá-lo 
pela passagem evidenciada pelo advérbio de negação “não”.

GABARITO: CERTO.

267. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PA Cargo: Conhecimentos Básicos) Sem prejuízo do sentido 
original e da correção gramatical do texto, o trecho “é necessário que haja a separação 
das contas” poderia ser reescrito da seguinte forma: “é necessário que hajam contas 
separadas.”

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O verbo “haver”, quando usado no sentido de existir, não pode ser usado na forma plural, 
pois é um verbo impessoal. Poderia ter sido usado o verbo “existir” na forma “existam”, 
pois este é impessoal.

GABARITO: ERRADO.
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268. (Ano: 2016 Banca: MPE / SC Órgão: MPE-SC Cargo: Promotor de Justiça) Para ficar caracterizada a ideia 
de passado distante, a expressão “há mais de três anos” deve ser reescrita: “há mais de 
três anos atrás”.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A expressão “há mais de três anos atrás” constitui um pleonasmo, pois a forma verbal 
“há” já indica tempo passado, portanto há uma repetição desnecessária na construção.

GABARITO: ERRADO.

269. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Agente Administrativo) TRECHO DE APOIO: ‘’ 
Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa previsão, cotidianamente 
é possível observar graves desrespeitos à Carta Magna.”

Seria mantida a coerência do texto caso “cotidianamente” fosse substituído por “habitualmente”.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A banca aborda a coerência e não o sentido. Quando a banca CESPE trabalha coerência, 
significa que pode haver uma mínima mudança de sentido, desde que não traga uma 
contradição em relação ao que está sendo veiculado no texto.

As palavras “habitualmente” e “cotidianamente” podem ser usadas, mesmo que não 
possuam 100% o mesmo sentido.

GABARITO: CERTO.

270. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCN-RN Cargo: Conhecimentos Básicos) TRECHO DE APOIO: 
“Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um dever, uma obrigação.”

A substituição da última vírgula pela conjunção “e” não acarreta erro gramatical ao texto nem 
traz prejuízo à sua interpretação original.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Repare que os vocábulos “dever” e “obrigação” são sinônimos, de modo que a inserção 
da conjunção “e” traria uma interpretação de que esses elementos são diferentes, isto 
é, possuem semânticas diferentes. A vírgula faz um papel enfático dentro do período.

GABARITO: ERRADO.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
271. (QUADRIX – 2021 – CRECI -14° REGIÃO/MS – ADVOGADO) Julgue o item.

“O calor tá de matar!” não é um exemplo de proposição lógica.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou 
falsa, mas não as duas. Portanto, vamos analisar os termos desta definição.

Sendo oração, deve possuir sujeito e predicado.

Sendo declarativa, não pode ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa.

Com isso, correto, pois é uma exclamação.

GABARITO: CERTO.

272. (AUTOR) “A frase dentro destas aspas é falsa.” É uma proposição.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Vamos tentar classificar em verdadeiro ou falso. Se dissermos que esta frase é verdadeira, 
teremos uma contradição – pois será verdade que a frase é falsa, logo a frase é falsa.

Se dissermos que a frase é falsa, teremos novamente uma contradição. Se assim o fi-
zermos, então será falso que a frase dentro daquelas aspas é falsa, portanto, a frase é 
verdadeira.

Portanto, a frase não pode ser nem verdadeira nem falsa. O que concluímos? Que esta 
frase não é uma proposição lógica.

Frases contraditórias como a acima são chamadas de paradoxos.

GABARITO: ERRADO.

273. (AUTOR) A expressão “João não é um político desonesto, pois não é um político”. É uma 
proposição.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Observe que esta frase não exprime uma opinião. Por quê? É impossível Marcos ser um 
político desonesto, sabendo que ele não é um político. Percebeu? Não é a questão de ele 
ser ou não uma pessoa honesta. A questão é que ele não é um POLÍTICO DESONESTO, já 
que ele não é um político. Como João não é um político, podemos afirmar que ele não 
é um político desonesto e também podemos afirmar que ele não é um político honesto. 
Esta frase é uma oração declarativa que pode ser classificada em V ou F. Esta frase é uma 
PROPOSIÇÃO. O item está certo.

GABARITO: CERTO.
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274. (AUTOR) A expressão: x + 2 = 10. É uma proposição. 

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Esta frase não pode ser classificada em V ou F simplesmente porque não nos foi informado o 
valor de x. Se x = 8, então a sentença torna-se verdadeira. Caso contrário, a sentença será falsa.

Do jeito que está escrita, x + 2 = 10 não pode ser classificada em V ou F e, portanto, não 
é uma proposição. É chamada de sentença aberta. 

GABARITO: ERRADO.

275. (AUTOR) A pior pandemia da história, despertou-se no ano de 2020? É uma proposição.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Frases interrogativas não são proposições, por não conseguirmos atribuir um valor lógico 
para elas. 

Portanto, o item está errado.

GABARITO: ERRADO.

276. (AUTOR) A frase “Tome a vacina, pois ela salva vidas!”, não pode ser considerada uma proposição.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Algumas frases não se enquadram no conceito de proposição, justamente por não serem 
declarativas ou por não permitirem fazer um julgamento quanto ao seu conteúdo.

Portanto, a frase acima por ser uma frase imperativa, não é uma proposição. Item correto.

GABARITO: CERTO.

277. (CESPE – PGE/PE - 2019) A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo 
o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Quanto a lógica bivalente, essa é outra forma de chamar a lógica proposicional e recebe 
esse nome devido ao fato de estarmos sempre analisando as sentenças quanto aos dois 
valores lógicos possíveis: V e F. Daí vem o termo bivalente (dois valores).

Ela obedece ao princípio da não contradição, que pode ser representado por:

 ~ (p ר~ p): não é verdade que p seja verdadeiro e não p seja verdadeiro.

GABARITO: ERRADO.

278. (AUTOR) Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO 

O item está errado, pois segundo a informação da sentença, dá-se a entender que uma 
proposição pode assumir uma quantidade de dois ou mais valores lógicos (V ou F), o que 
não respeita o Princípio Fundamental do Terceiro Excluído

GABARITO: ERRADO.

279. (FUNDATEC – 2021 – CRA/RS - FISCAL) Dentre as alternativas abaixo, temos apenas duas proposições 
lógicas:

I. Três é um número par?

II. O amor é maior que a dor!

III. 2 + x = 10 para x = 8.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A I é interrogativa, por isso não é uma proposição.

A II é exclamativa, por isso não é proposição.

Veja que a frase apresentada na alternativa III contém uma variável, mas ela se torna 
uma constante ao atribuir a ela o valor 8, de modo que passamos a ter uma proposição 
lógica, pois temos condições de avaliar seu conteúdo como V ou F

Portanto, não temos duas proposições, apenas uma.

GABARITO: ERRADO.

280. (FUNDATEC – 2021 – CRA/RS - FISCAL) Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças, que 
são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. 
Por exemplo, “Joaquim trabalhou ontem no mercado” é uma sentença. Entre os vários tipos 
de sentenças, existe a “Imperativa”, quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa 
informação, podemos afirmar que sentença abaixo é do tipo imperativa.

“Resolva sua prova com atenção.”

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Sentença imperativa = são sentenças que expressam ordem, conselho, pedido...

Resolva sua prova com atenção. Aqui temos a IMPERATIVA.

Complementando: Não são proposições = Declarações interrogativas, declarações excla-
mativas, sem verbos, verbos no imperativo, sentenças abertas.

GABARITO: CERTO.
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281. (CPCON – 2016 – PREFEITURA DE GADO BRAVO - PSICÓLOGO) A afirmação: “Ou ele é ou não é professor” 
está se referindo:

a) Ao princípio da não contradição.

b) Ao princípio de liberdade.

c) Ao princípio do fim.

d) Ao princípio da identidade.

e) Ao princípio do terceiro excluído.

SOLUÇÃO

A frase apresentada indica que, considerando especificamente a função de professor, 
uma determinada pessoa ou ocupa ou não ocupa esse posto, não existe uma terceira 
possibilidade.

 Ora, isso é uma clara aplicação do Princípio do Terceiro Excluído, o qual afirma que uma 
proposição só pode ter um dos dois valores lógicos, isto é, ou é verdadeira ou falsa, não 
podendo ter outro valor.

GABARITO: E.

282. (VUNESP – 2014 –PC/SP) A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base 
para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por 
Aristóteles [384 a 322 a.C.] e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os

a) da inferência, da não contradição e do terceiro incluído. 

b) da diversidade, da dedução e do terceiro incluído. 

c) da identidade, da inferência e da não contradição. 

d) da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. 

e) da diversidade, da indução e da não contradição.

Solução 

Os princípios da lógica clássica são:

- Princípio da Identidade: uma proposição é igual a si mesma. 

- Princípio da Não Contradição: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mes-
mo tempo.

- Princípio do Terceiro Excluído: uma proposição pode ser V ou F, não havendo um terceiro 
valor lógico possível.

Portanto, letra D.

GABARITO: D.
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283. (IBFC – 2014 –FUNED/MG – TÉCNICO DE SÁUDE) Dentre as alternativas abaixo a única que expressa o 
conceito de proposição lógica é:

a) sentença imperativa, da qual não podemos atribuir juízo de valor.

b) sentença declarativa, na qual podemos atribuir um valor lógico Verdadeiro ou Falso, 
seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa.

c) sentença exclamativa, da qual podemos ou não associar valor lógico, dependendo 
da afirmação dada.

d) sentença matemática aberta, da qual podemos atribuir juízo de valor se a afirmação 
for correta.

Solução 

Inicialmente, precisamos ter em mente que uma Proposição Lógica é uma frase declara-
tiva, de modo que transmite pensamentos de sentido completo e exprime julgamentos 
a respeito de determinadas informações, que serão analisadas quanto à sua veracidade.

Não podendo ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa. Não serão Proposi-
ções as Sentenças: exclamativas, interrogativas e imperativas ou optativas.

GABARITO: B.

284. (MS CONCURSOS – 2020 –PREF. DE CORUMBIARA – AGENTE ADMINISTRATIVO) Marque a alternativa que 
não apresenta uma sentença aberta.

a) Se Henrique compra um tacacá, então Aline não sai de casa.

b) O Balneário de Corumbiara está funcionando?

c) Ela é corumbiarense.

d) Corumbiara é uma linda cidade!

SOLUÇÃO

Proposição: É uma sentença declarativa fechada com sujeito e predicado, pode ser simples 
(ou átomo ou partícula atômica - Sentença Declarativa Simples) ou composta (Sentença 
Proposicional Composta - com conectivo)

Sentença Declarativa Fechada Composta (Gabarito)

Frase interrogativa

Sentença aberta (Ela quem? Não tem como determinar)

Frase exclamativa

Além das mencionadas em b, c e d NÃO são proposições:

- Frases Imperativas (Vá estudar.)

- Optativa (Que Deus te abençoe (exprime desejo)

- Paradoxo (Eu sou um velho moço. - União contraditória de ideias)

GABARITO: A.
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285. (MS CONCURSOS – 2020 –PREFEITURA DE CHIADOR – PROFESSOR) Das sentenças, qual delas é uma 
sentença aberta?

a) Mariana é mineira.

b) Aquele é prestador de serviço da prefeitura.

c) Se João paga as contas, então Suzana, compra um carro.

d) José trabalha na Prefeitura Municipal de Chiador.

SOLUÇÃO

Sentença aberta: é aquela em que existe uma variável que faz com que nós não consiga-
mos avaliar se são verdadeiras ou falsas.

Ex: Ele é um advogado talentoso. 

Nesse caso, como não sabemos sobre quem está se afirmando ser um advogado talentoso, 
não temos como saber se a afirmação é verdadeira ou falsa. Assim, estamos diante de 
uma sentença aberta, que não pode ser considerada uma proposição.

Sentença fechada: é aquela que não possui nenhuma variável, todas as informações são 
bem claras.

GABARITO: B.

286. (MS CONCURSOS – 2020 –PREFEITURA DE CORUMBIARA/RO – FISCAL) Qual das alternativas representa 
uma proposição?

a) Todo triângulo isóscele possui pelo menos dois ângulos iguais.

b) Quando sairá o resultado final da prova?

c) x² − 5x +6 = 0.

d) Que belo cachorro!

SOLUÇÃO

É preposição → frases declarativas (verdadeira ou falsa).

No caso a letra a).

Não são preposição:

a) frases interrogativas (?),

b) sentenças paradoxais abertas (frases que leva à contradição ou não pode afirmar ou 
negar. 

c) frases exclamativas.

GABARITO: A.
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287. (MS CONCURSOS – 2020 –PREFEITURA DE CORUMBIARA/RO – FISCAL) As proposições simples são sen-
tenças que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Das alternativas abaixo, assinale 
a única que NÃO é proposição.

a) 2. 2 = 5.

b) Nove não é divisível por três.

c) 0,5 é um número natural.

d) 100% equivale ao todo.

e) Posso realizar divisão por zero?

SOLUÇÃO

Para ser uma proposição eu tenho que poder pelo menos avaliar se é verdadeiro ou falso.

Não é proposição lógica:

frase interrogativa.

GABARITO: E.

288. (MS CONCURSOS – 2020 –PREFEITURA DE CHIADOR – EDUCADOR FISICO) Marque a alternativa que apre-
senta uma sentença aberta.

a) Se Maria for à Ponte de Ferro, em Santa Fé, então, Matilde não vai à Lagoa de Furnas, 
em Chiador.

b) Bambá de Couve e Lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais.

c) Ele quer te encontrar na Antiga Estação Ferroviária, em Penha Longa.

d) Joana fará Panelada de Campanha, se e somente se, não tiver Leitão à Pururuca, na 
feira.

SOLUÇÃO

Sentença aberta é uma sentença cujo resultado (verdadeiro ou falso) é desconhecido, 
por conter pelo menos um elemento indefinido.

Ex.: Ele quer te encontrar na Antiga Estação Ferroviária, em Penha Longa.

(Ele) está indefinido. Então é uma sentença aberta.

GABARITO: C.

289. (MS CONCURSOS – 2020 –CÂMARA DE TRÊS RIOS/RJ – AGENTE ADMINISTRATIVO) Marque a alternativa que 
apresenta uma sentença aberta.

a) Aquele homem é servidor da Câmara Municipal de Três Rios

b) Se a Praça da Autonomia está aberta, então José trabalha.

c) O Teatro Celso Peçanha e a Praça São Sebastião não são pontos turísticos de Três Rios.

d) O Rio Paraíba do Sul está cheio, se e somente se, durante o mês chover.

e) Ou Maria passeia no Shopping Olga Sola, ou João vai até o Museu Rodoviário.
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SOLUÇÃO 

Sentença aberta é aquela que, por faltar uma informação, não se pode chegar a uma 
conclusão.

Na alternativa A, pode-se perguntar: “que homem?” - Ou seja, temos nela uma informação 
faltante, o que caracteriza uma sentença aberta.

GABARITO: A.

290. (INSTITUTO – 2019 –UFPB – ASSISTENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Em relação às proposições utili-
zadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro [V] ou falso [F] o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Toda proposição é uma oração, com sujeito e predicado.

( ) Toda proposição é uma oração declarativa.

( ) Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos: ou é verdadeira (V) ou é falsa 
(F), não ambas.

a) V – F – V.

b) V – V – F.

c) F – F – V.

d) F – V – F.

e) V – V – V.

SOLUÇÃO

Toda proposição é uma oração, com sujeito e predicado.

Verdade. Oração é toda estrutura de uma frase, com sujeito, em torno de um verbo. 
Sendo assim toda oração é uma frase. Contudo, nem toda frase é uma oração, pois, há 
frases que não possuem verbos (como as exclamativas)

Toda proposição é uma oração declarativa.

Verdade. Toda proposição deve ser clara, possibilitando a atribuição de um valor Verda-
deiro ou Falso ao seu conteúdo. (sentenças abertas como “x+6=10” não é proposição, 
pois, não sabemos o valor de x para dizermos se ela é V ou F. Logo toda proposição é 
uma sentença fechada)

Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos: ou é verdadeira (V) ou é 
falsa (F), não ambas.

Verdade. Não contradição. Uma proposição não pode negar a si mesma.

GABARITO: E.
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291. (CESPE – 2021 – SEFAZ/DF – AUDITOR FISCAL) Considerando a proposição P: “Se o servidor gosta do 
que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”, julgue o item a seguir.

P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela 
verdade possui 2 linhas.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Vejamos a proposição composta trazida no enunciado: “Se o servidor gosta do que faz, 
então o cidadão-cliente fica satisfeito”.

Vamos nomear as proposições simples presentes acima:

p: O servidor gosta do que faz.

q: O cidadão-cliente fica satisfeito.

Simbolicamente, podemos representar a proposição do enunciado por: p → q.

Perceba que, de fato, a proposição trazida na questão é formada por 2 proposições 
simples.

O número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta é dada pelo resul-
tado da potência 2n.

Assim, o número de linhas da proposição em questão seria igual a 4 linhas.

GABARITO: ERRADO.

292. (CESPE – 2021 – IBGE – AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO) A quantidade de linhas da tabela-verdade 
da proposição composta P → Q ˅ R, em que P, Q e R são proposições simples e independentes 
entre si, que apresentam o valor lógico F é igual a 1.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A questão pediu a quantidade de linhas da tabela verdade do SE ENTÃO que apresenta 
valor logicamente FALSO.

Na tabela do SE ENTÃO a única forma de ser falsa é a VERA FISHER (V → F = F), ou seja, 
temos 1 LINHA.

GABARITO: CERTO.

293. (IBADE – 2019 – PREFEITURA DE VITÓRIA/ES – PROFESSOR EDEUCAÇÃO) Vejamos: p, q e r são proposições 
lógicas simples, sendo que p e q são verdadeiras e r é falsa.

Da proposição compostas a seguir, podemos afirmar que ela tem valor lógico verdadeiro.

(p ∧ q) v r.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

(p ^ q) v r.

Conjunção é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, logo, p ^ q é verdadeiro.

DISJUNÇÃO OU só é falso se ambos forem falsos, logo temos V OU F.

Portanto, temos a proposição composta verdadeira.

GABARITO: CERTO.

294. (IBFC – 2016 – EBSERH – ENFERMEIRO) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira 
se: os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos. Julgue o item.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A afirmação está errada, pois só há uma forma de uma conjunção ser verdadeira: AMBAS 
as proposições devem ter valor lógico VERDADEIRO.

GABARITO: ERRADO.

295. (CESPE – 2008 – INSS – TÉCNICO DO SEGURO) Proposições são sentenças que podem ser julgadas como 
verdadeiras ou falsas, mas não admitem ambos os julgamentos. A esse respeito, considere 
que A represente a proposição simples “É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com 
vestimentas adequadas ao exercício da função”, e que B represente a proposição simples “É 
permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda 
financeira para realizar o cumprimento de sua missão”.

Considerando as proposições A e B acima, julgue os itens subsequentes, com respeito ao 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e às regras 
inerentes ao raciocínio lógico.

Sabe-se que uma proposição na forma “Ou A ou B” tem valor lógico falso quando A e B são 
ambos falsos; nos demais casos, a proposição é verdadeira. Portanto, a proposição composta 
“Ou A ou B”, em que A e B são as proposições referidas acima, é verdadeira.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Questão que envolve a disjunção exclusiva. Como as proposições A e B sendo que “ou 
A ou B” fica “ou V ou F”. A própria questão aponta para que “ou A ou B” só será falsa se 
ambos foram falsos, no resto, será verdadeira.

Portanto, como deu um V e outro F, é verdadeira. 

GABARITO: CERTO.

296. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE IMBÉ/RS – TÉC. INFÓRMATICA) Se A, B e C são proposições simples 
falsas, então o valor lógico de (~A ∧ B). ∨ (C ∧ ~B). será falso, julgue o item.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Temos que:

∧: símbolo do conectivo E.

V: símbolo do conectivo OU.

(~A ∧ B) ∨ (C ∧ ~B)

Não precisa nem fazer a operação. Se tiver 1 F no ∧ vai ser todo F.

No OU, tudo F da F.

(~A ∧ B) ∨ (C ∧ ~B) ∧

(V ∧ F) ∨ (F ∧ V)

F v F

F.

GABARITO: CERTO.

297. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE IMBÉ/RS – AGENTE ADMINISTRATIVO)
Observe a seguinte tabela-verdade:

A B A ^ B
Verdadeira Verdadeira Verdadeira
Verdadeira (1) Falsa

(2) Verdadeira Falsa
Falsa Falsa Falsa

Os valores lógicos que completam corretamente os espaços (1) e (2) é, respectivamente, falso 
e verdadeiro.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Na conjunção (^) só apresentará valores verdadeiros, quando AMBAS as PROPOSIÇÕES 
forem verdadeiras.

P ^ Q

V ^ V= V.

GABARITO: ERRADO.

298. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE SANTIAGO/SC – ASSISTENTE SOCIAL) Observe a seguinte proposição 
composta: “Estudo, mas vou em festas”. Acerca do conectivo empregado, trata-se de uma 
condicional. Julgue o item.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

A conjunção é representada pelo “E” e pode ser também pelo “MAS”.

GABARITO: ERRADO.

299. (IBADE – 2020 – IDAF/AC – TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL) A proposição composta: 
Manuela vai à praia ou vai ao shopping, é falsa quando:

Manuela vai à praia e ao shopping.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A negação da disjunção leva em conta o mesmo princípio da conjunção.

Disjunção: nega as 2, troca o “ou “ pelo “e”.

Conjunção: nega as 2, troca o “e” pelo “ou”.

GABARITO: ERRADO.

300. (IBADE – 2020 – IDAF/AC – TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL) Considerando a proposi-
ção: ‘Fernando estuda e não passa no concurso’. Nesta proposição, o conectivo lógico é uma 
conjunção.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

E (^) = Conjunção.

“Fernando estuda E não passa no concurso”. Nesta proposição, o conectivo lógico é uma 
conjunção.

GABARITO: CERTO.

301. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE PANAMBI/RS – TÉC. SEGURANÇA TRABALHO) Assinale a alternativa 
que corresponde à tabela-verdade abaixo.

V V F
V F V
F V V
F F F

a) Condicional.

b) Conjunção.

c) Disjunção.

d) Disjunção exclusiva.

e) Bicondicional.
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SOLUÇÃO

É uma disjunção exclusiva, a tabela já foi posta!

É OU... OU.

Iguais da F, diferentes da V.

GABARITO: D.

302. (IBADE – 2020 – IDAF/AC – TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL) Como ou durmo. Bebo ou 
não como. Jogo ou não durmo. Ora, não jogo. Portanto:

a) não bebo e como.

b) durmo e bebo.

c) como e bebo.

d) durmo e não bebo.

e) não jogo e não bebo.

SOLUÇÃO

Nesse tipo de questão, devemos valorar todas as proposições como verdadeiras, come-
çando pela proposição simples. A partir daí conseguiremos valorar as demais proposições 
e chegar ao gabarito.

Como(V) ou durmo(F).

Como(V) ou durmo(F). (Segunda parte ficou falsa, a primeira terá de ser verdadeira, para 
que a proposição fique verdadeira).

Bebo(V) ou não como(F). (Mesmo comentário da anterior).

Jogo(F) ou não durmo(V). (Primeira parte ficou F, a segunda tem que ser V para que a 
proposição fique verdadeira).

Ora, não jogo. (V) -> Comecei por aqui.

Conclusões:

Como.

Não durmo.

Bebo.

Não jogo.

Portanto, como e bebo.

GABARITO: C.
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303. (CONTEMAX – 2020 – PREFEITURA DE PASSIRA/PE – MÉDICO ESF) Considere os conteúdos das variáveis 
x, y e z a seguir:

x = 2

y = 1

z = -1

Julgue os resultados das seguintes expressões lógicas:

( ) ((x >0) ∧ (y > 0)) ∨ (z > 0)

( ) (~(x < 2)) ∧ ((Y > 1) ∨ (z > -1))

( ) (x ≥ 2) ∨ (y = 1) ∨ (z < -1)

a) V, V, V.

b) F, V, F.

c) V, F, V.

d) V, F, F.

e) F, V, V.

Solução

Temos que:

∧: símbolo do conectivo E.

V: símbolo do conectivo OU.

x = 2

y = 1

z = -1

((x >0) ∧ (y > 0)) ∨ (z > 0)

V ^ V v F = V

( ~(x < 2)) ∧ ((Y > 1) ∨ (z > -1))

V ^ F v F = F

(x ≥ 2) ∨ (y = 1) ∨ (z < -1)

V v V v F = V

Portanto, ficando V, F, V.

GABARITO: C.

304. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE BAGÉ/RS – GUARDA MUNICIPAL) O número de linhas da tabela-ver-
dade da proposição (P ^ Q). ∨ R, onde P, Q e R são proposições simples, é:

a) 1.
b) 2.
c) 4.

d) 6.

e) 8.
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SOLUÇÃO

A fórmula do número de linhas é (2 elevado a n – em que n é o número de linhas, geral-
mente representado por letras).

As linhas da questão são: p, q e r = 3.

Logo, = = 2. 2. 2 = 8.

GABARITO: E.

305. (IBADE – 2020 – IDAF/AC – TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL) Considerando a proposição: 
‘Fernando estuda e não passa no concurso’. Nesta proposição, o conectivo lógico é uma:

a) conjunção.

b) condicional.

c) disjunção inclusiva.

d) disjunção exclusiva.

e) bicondiconal.

SOLUÇÃO

E (^) = Conjunção.

‘Fernando estuda E não passa no concurso’. Nesta proposição, o conectivo lógico é uma 
conjunção.

GABARITO: A.

306. (IBADE – 2020 – IDAF/AC – ENGENHEIRO AGRÔNOMO) Na proposição composta: ´Ou lógica é fácil ou 
João não gosta de lógica’ temos um sentido de:

a) conjunção.

b) disjunção exclusiva.

c) disjunção inclusiva.

d) condicional.

e) bicondicional.

SOLUÇÃO

Cabe algumas informações:

Disjunção inclusiva x Disjunção exclusiva:

Inclusiva é o próprio conectivo ‘’ou’’ e Exclusiva é o ‘’ou... ou’’.

Negação do ‘’ou... ou’’ (vem sendo cobrada ultimamente).

Negação do ‘’ou...ou’’ se dá com a bicondicional ‘’se e somente se’’(<->):

Ou estudo ou trabalho.

Negação: estudo se e somente se trabalho.

GABARITO: B.

https://www.alfaconcursos.com.br


208

307. (IDIB – 2020 – PREFEITURA DE COLINAS/TO – ENGENHEIRO CIVIL) Analise a seguinte construção da 
tabela-verdade:

P Q ?
V V F
V F V
F V V
F F V

Assinale a alternativa que substitui corretamente o símbolo de interrogação.

a) ~p ∧ q.

b) p ∧ ~q.

c) ~p v ~q.

d) p v q.

SOLUÇÃO

As alternativas A e B não podem ser, pois no conectivo E, basta 1 falso para tornar a pro-
posição composta falsa. Na tabela, vemos que aparecem vários resultados verdadeiros 
(linha 2, 3 e 4 na coluna) mesmo as proposições simples sendo falsas.

A alternativa D não pode ser, pois o OU seria verdadeiro na linha 1 com ambas as propo-
sições simples (p e q) sendo verdadeiras.

Logo, resta a alternativa C para marcar.

GABARITO: C.

308. (IDIB – 2020 – PREFEITURA DE COLINAS/TO – ENGENHEIRO CIVIL) Conjunções são proposições compostas 
em que há a presença do conectivo “e” e podem ser representadas pelo símbolo “^”. Sendo 
assim, assinale a alternativa correta.

a) Se P é verdadeira e Q é verdadeira, então P^Q é falsa.

b) Se P é verdadeira e Q é falsa, então P^Q é falsa.

c) Se P é falsa e Q é falsa, então P^Q é verdadeira.

d) Se P é falsa e Q é verdadeira, então P^Q é verdadeira.

e) P^Q só será verdadeira se P e Q forem falsas.

SOLUÇÃO

Se uma proposição composta apresenta conjunção, para que a mesma seja verdadeira, 
suas partes necessariamente têm de ter o valor lógico V.

Tabela-verdade da conjunção:

VV=V

VF=F

FV=F

FF=F.

GABARITO: B.
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309. (AMEOSC – 2019 – PREFEITURA DE SÃO JOÃO OESTE/SC – MÉDICO CLÍNICO) “A água será inodora ou não 
tem cheiro.”. Com base na proposição, assinale a alternativa que representa corretamente a 
sua simbologia:

a) A ↔ B.

b) A → B.

c) A ∧ B.

d) A ∨ B.

SOLUÇÃO

Disjunção Inclusiva: vimos que a operação da disjunção inclusiva liga duas ou mais pro-
posições simples pelo conectivo “ou”.

GABARITO: D.

310. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE TAPAJERA/RS – FISCAL) Se P e Q são proposições falsas, então o 
valor lógico de (¬P v Q). ^ P é:

a) Falso.

b) Verdadeiro.

c) Contraditório.

d) Tautológico.

e) Impossível de saber.

SOLUÇÃO

O enunciado diz que P e Q são preposições falsas. Então você deve inverter o que aparece 
logo na frente. Exemplo: (¬P v Q) ^ P. Se ele falou que o P e o Q são falsos, então o ~p 
(falso) será verdadeiro e o Q que aparece verdadeiro é falso...sacou? Se ele falasse que 
o P e o Q fossem verdadeiros nada seria alterado.

Bom, agora você já sabe: (¬P v Q) ^ P.

(V OU F) e F.

V e F = Falso.

GABARITO: A.

311. (VUNESP – 2021 – TJM/SP – TECNICO EM COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO) Considere as proposições 
p e q, em que:

p: o dia está ensolarado e a temperatura é baixa.

q: é inverno.

A negação da condicional p → q está corretamente representada por: O dia está ensolarado 
e a temperatura é baixa e não é inverno.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”.

p: o dia está ensolarado e a temperatura é baixa.

q: é inverno.

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = não é inverno.

Negação de (p → q):

Negação:

O dia está ensolarado e a temperatura é baixa e não é inverno.

312. (CESPE – 2020 – SEFAZ/AL – AUDITOR FISCAL) Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.

A negação da proposição “Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os bene-
ficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.” é corretamente expressa por “Os 
servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços pres-
tados por esse setor não padecem.”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A proposição que queremos negar é composta pelo conectivo “e”. Para negar tal 
proposição,

devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo “e” pelo conectivo “ou”.

Afirmação: Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos 
serviços prestados por esse setor padecem.

Negação: Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem ou os beneficiários 
dos serviços.

GABARITO: ERRADO

313. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE PANAMBI/RS – MONITOR DE ATIVIDADES) A negação da seguinte 
proposição composta: “Se estudo atentamente então serei nomeado em concurso público” 
é: Se não estudo atentamente, então não serei nomeado em concurso público.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”.

“Se estudo atentamente então serei nomeado em concurso público”

p: se estudo atentamente.
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q: então serei nomeado em concurso público.

“Se estudo atentamente então serei nomeado em concurso público”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = não serei nomeado em concurso público.

Negação de (p → q):

Negação:

Estudo atentamente e não serei nomeado em concurso público.

GABARITO: ERRADO.

314. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE PANAMBI/RS – MONITOR DE ATIVIDADES) A negação da proposição 
“Se os botos nadam, então o mar está calmo” é: Os botos nadam e o mar não está calmo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”.

“Se os botos nadam, então o mar está calmo”

p: se os botos nadam.

q: o mar está calmo.

“Se os botos nadam, então o mar está calmo”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = o mar não está calmo.

Negação de (p → q):

Negação:

Os botos nadam e o mar não está calmo.

GABARITO: CERTO.

315. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE SANANDUVA/RS – FISCAL) A negação da proposição “Se João é pai 
de Pedro, então Maria é mãe de Joana” é:

João é pai de Pedro e Maria não é mãe de Joana.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”.
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“Se João é pai de Pedro, então Maria é mãe de Joana”

p: se João é pai de Pedro.

q: Maria é mãe de Joana.

“Se João é pai de Pedro, então Maria é mãe de Joana”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = Maria não é mãe de Joana.

Negação de (p → q):

Negação:

João é pai de Pedro e maria não é mãe de Joana.

GABARITO: ERRADO.

316. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE SANTIAGO DO SUL/RS – ASSISTENTE SOCIAL) A negação da proposição 
composta “se estudo, passo” está corretamente expressa na alternativa: Estudo e não passo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”.

“se estudo, passo”

Portanto, estudo e não passo.

317. (FUNDATEC – 2020 – PREFEITURA DE SANTIAGO DO SUL/RS – ASSISTENTE SOCIAL) Seja a proposição: “Se 
hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”.

A negação dessa afirmação é: Hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da condicional: “Mantém a primeira E nega a segunda”

p: hoje é sexta-feira.

q: amanhã não estudarei.

“Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = amanhã estudarei.

Negação de (p → q):
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Negação:

Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei.

GABARITO: CERTO

318. (VUNESP – 2020 – EBSERH – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Dada a sentença:

“Ou Camila é médica ou Ana é dentista.”

A negação da proposição anterior: Camila é médica se e somente se Ana é dentista.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Temos uma proposição composta pelo “ou exclusivo”.

Existem diversas maneiras corretas para negar uma disjunção exclusiva. A mais famosa 
delas talvez seja aquela em que simplesmente trocamos o conectivo por “se e somente se”.

Assim, uma correta negação da proposição dada é: “Camila é médica se e somente se 
Ana é dentista”.

GABARITO: CERTO.

319. (VUNESP – 2020 – FITO – TÉCNICO EM GESTÃO) A negação da proposição “Se a maré estiver baixa, 
então irei à praia” é dada por:

Vou à praia quando a maré está baixa.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação do “se, então”, mané = mantém a primeira, troca pelo conectivo “e” e nega a 
segunda!

“Se a maré estiver baixa, então irei à praia”

p: se a maré estiver baixa.

q: irei a praia.

“Se a maré estiver baixa, então irei à praia”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = não irei à praia.

Negação de (p → q):

Negação:

“A maré está baixa e não irei a praia”

GABARITO: ERRADO.
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320. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE GRAMADO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM) A negação da proposição 
“Se é outono em Gramado então a temperatura está amena” é: É outono em Gramado e a 
temperatura não está amena.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se é outono em Gramado então a temperatura está amena”

p: se é outono em Gramado.

q: a temperatura está amena.

“Se é outono em Gramado então a temperatura está amena”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = a temperatura não está amena.

Negação de (p → q):

Negação:

“É outono em Gramado e a temperatura não está amena”

GABARITO: CERTO.

321. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE GRAMADO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM) A negação da proposição 
“Se faz calor em Campo Bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes” é:

a) Faz calor em Campo Bom e os parques não estão cheios de pessoas felizes.

b) Se não faz calor em Campo Bom, então os parques não estão cheios de pessoas felizes.

c) Ou faz calor em Campo Bom ou os parques estão cheios de pessoas felizes.

d) Faz calor em Campo Bom se e somente se os parques estão cheios de pessoas felizes.

e) Faz calor em Campo Bom ou os parques estão cheios de pessoas felizes.

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se faz calor em Campo Bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes”

p: se faz calor em campo bom.

q: os parques estão cheios de pessoas felizes.

“Se moro em Novo Horizonte, então sou uma pessoa feliz”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q
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~q = os parques não estão cheios de pessoas felizes.

Negação de (p → q):

Faz calor em Campo Bom e os parques não estão cheios de pessoas felizes.

GABARITO: A.

322. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE/SP – ASSISTENTE SOCIAL) A negação da proposição 
“Se moro em Novo Horizonte, então sou uma pessoa feliz” é:

a) Moro em Novo Horizonte e não sou uma pessoa feliz.

b) Se não moro em Novo Horizonte, então não sou uma pessoa feliz.

c) Se não sou uma pessoa feliz, então não moro em Novo Horizonte.

d) Não moro em Novo Horizonte.

e) Não sou uma pessoa feliz.

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se moro em Novo Horizonte, então sou uma pessoa feliz”

p: moro em Novo Horizonte.

q: sou uma pessoa feliz.

“Se moro em Novo Horizonte, então sou uma pessoa feliz”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = não sou uma pessoa feliz.

Negação de (p → q): “Moro em Novo Horizonte e não sou uma pessoa feliz”.

GABARITO: A.

323. (FGV – 2019 – PREFEITURA ANGRA DOS REIS/RJ – ESPECIALISTA DEPORTOS) Considere a sentença:

“Se pratico esportes, então fico feliz”.

A negação lógica dessa sentença é:

a) “Se não pratico esportes, então não fico feliz.”

b) “Se não pratico esportes, então fico feliz.”

c) “Se pratico esportes, então não fico feliz.”

d) “Pratico esportes e não fico feliz.”

e) “Não pratico esportes e fico feliz.”
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SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se pratico esportes, então fico feliz”.

p: se pratico esportes.

q: fico feliz.

“Se pratico esportes, então fico feliz”.

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = não fico feliz.

Negação de (p → q):

“Pratico esportes e não fico feliz”

GABARITO: D.

324. (VUNESP – 2019 – PREFEITURA DE CERQUILHO/SP – OPERADOR DE COMPUTADOR) Considere a afirmação:

Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem.

A negação lógica dessa afirmação é:

a) Se não fiz prova correndo, então me saí muito bem.

b) Se me saí muito bem, então não fiz a prova correndo.

c) Fiz a prova correndo e me saí muito bem.

d) Não fiz a prova correndo e não me saí muito bem.

e) Não fiz a prova correndo ou me saí muito bem.

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem”

p: se fiz a prova correndo.

q: não me saí muito bem.

“Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = me saí muito bem.

Negação de (p → q):

“Fiz a prova correndo e me saí muito bem”

GABARITO: C.
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325. (FCC – 2019 – SABESP) Seja a afirmação: “Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então 
esse time não tem problemas”. Uma negação lógica dessa afirmação é:

a) um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e esse time tem problemas.

b) se um time não tem muito dinheiro e não tem bons jogadores, então esse time tem 
problemas.

c) se um time não tem muito dinheiro ou não tem bons jogadores, então esse time não 
tem problemas.

d) um time tem problemas e não tem bons jogadores e tem muito dinheiro.

e) se um time tem problemas, então esse time não tem muito dinheiro e não tem bons 
jogadores.

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas”

p: se um time tem muito dinheiro e bons jogadores.

q: esse time não tem problemas.

“Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = esse time tem problemas.

Negação de (p → q):

“um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e esse time tem problemas”.

GABARITO: B.

326. (IBFC – 2019 – IDAM – ANALISTA DE REDES) A lógica proposicional permite operar a construção de 
equivalências e negações de proposições compostas de maneira objetiva e única. Para tal se 
divide a proposição composta em proposições elementares e então se opera com os conecti-
vos, e demais operações lógicas como a negação ou a precedência, de maneira única seguindo 
regras formais (logicamente consistentes e demonstradas verdadeiras, por exemplo a partir da 
sua verificação nas tabelas-verdade). Dessa forma o emprego da lógica proposicional dentro 
de um idioma pode gerar construções paradoxais ao se utilizar com palavras que possuem 
significados antagônicos entre si que sejam relacionadas por conectivos lógicos reforçando 
esse sentido, por exemplo se construímos a negação. Considere a disjunção exclusiva “Ou uma 
pessoa é rica ou essa pessoa é pobre”. Assinale a alternativa que identifica corretamente a 
negação lógica formal desta proposição.

a) Uma pessoa é rica, se e somente se, essa pessoa é pobre.

b) Uma pessoa que não é rica não é pobre.

c) Se uma pessoa é rica, então essa pessoa é pobre.

d) Uma pessoa não é rica, ou essa pessoa não é pobre.
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SOLUÇÃO

A negação lógica da afirmação citada no enunciado é uma proposição que é verdadeira 
se as partes forem iguais (ambas verdadeiras ou ambas falsas).

A proposição que se enquadra nesse modelo é a Bicondicional (que usa “se e somente 
se”). Ficaria assim:

“Uma pessoa é rica, se e somente se, essa pessoa é pobre.”

GABARITO: B.

327. (IBADE – 2019 – PREFEITURA ARACRUZ/ES – CONTADOR) A negação da proposição composta “se bebo 
bastante água, então não fico desidratado”, é:

a) Bebo bastante água e não fico desidratado.

b) Se não bebo bastante água, então fico desidratado.

c) Bebo bastante água e fico desidratado.

d) Se fico desidratado, então não bebo bastante água.

e) Bebo bastante água ou não fico desidratado.

SOLUÇÃO

Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“se bebo bastante água, então não fico desidratado”

p: se bebo bastante água.

q: não fico desidratado.

“se bebo bastante água, então não fico desidratado”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = fico desidratado.

Negação de (p → q):

“Bebo bastante água e fico desidratado”.

GABARITO: C.

328. (IBADE – 2019 – PREFEITURA ARACRUZ/ES – CONTADOR) Uma afirmação que corresponda à negação 
lógica da afirmação: “Se o resultado não bateu, então o meio de campo está enrolado”, é:

a) O resultado não bateu e o meio de campo não está enrolado.

b) Se o meio de campo não está enrolado, então o resultado bateu.

c) O resultado bateu e o meio de campo não está enrolado.

d) Se o resultado bateu, então o meio de campo não está enrolado.

e) O resultado bateu ou o meio de campo não está enrolado.

SOLUÇÃO
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Mantém a primeira parte, nega a segunda e troca o ‘’se...então’’ pelo ‘’e’’.

“Se o resultado não bateu, então o meio de campo está enrolado”

p: se o resultado não bateu.

q: o meio de campo está enrolado.

“Se o resultado não bateu, então o meio de campo está enrolado”

p → q

~ (p → q) = p ^ ~ q

~q = o meio de campo não está enrolado.

Negação de (p → q):

“O resultado não bateu e o meio de campo não está enrolado”.

GABARITO: A.

329. (CESPE – 2021 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL) 

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, 
e a são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição é equivalente a “Não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas 
construtivas foram corrigidas”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

P1 :Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que

C é a conclusão, e a são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P1 é equivalente a:

“Não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas

foram corrigidas”.

GABARITO: CERTO.
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330. (CESPE – 2021 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO POLÍCIA FEDERAL) 

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, 
e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P2 é equivalente a “Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários 
tiveram prejuízos”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Mantém o se.... então, nega tudo e inverte”.

“Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram

prejuízos”.

“Se os mutuários tiveram prejuízos, então as falhas construtivas não

foram corrigidas”.

GABARITO: ERRADO.

331. (CESPE – 2021 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO POLÍCIA FEDERAL) Considerando a frase “Se uma pessoa 
é menor de idade e viajou para outro país, então foi acompanhada dos pais ou possuía auto-
rização judicial”, julgue o item.

A proposição equivalente à frase é: “Se uma pessoa não foi acompanhada dos pais e não pos-
suía autorização judicial, então não viajou para outro país ou é maior de idade”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Conectivos:

e; ou; se ... então ...;

- Negação de E é OU

- Negação de OU é E

A equivalência de uma proposição composta (que é unida por conectivo) pode

ser feita de duas maneiras no caso do conectivo SE... ENTÃO...:

1- Negando a primeira proposição troca conectivo por OU e mantendo a segunda

Proposição.

Exemplo:
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Uma pessoa NÃO é menor de idade, OU viajou para outro país, OU foi acompanhada dos 
pais E tinha autorização judicial.

2- (Maneira utilizada) Invertendo as proposições, mantendo o conectivo SE... ENTÃO e 
negando a primeira e a segunda.

Exemplo:

Se uma pessoa não foi acompanhada dos pais e não tinha autorização judicial, então não 
viajou para outro país, ou é maior de idade.

Resposta:

“Se uma pessoa não foi acompanhada dos pais e não possuía autorização

judicial, então não viajou para outro país ou é maior de idade”.

GABARITO: CERTO.

332. (CESPE – 2020 – SEFAZ/AL – AUDITOR DE FINANÇAS) No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P 
e P4 são as premissas, e C é a conclusão.

P1: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores 
públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado.”.

P2: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos serviços 
prestados por esse setor podem ser mal atendidos.”.

P3: “Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa fica prejudicado, então os 
servidores públicos que atuam nesse setor padecem.”.

P4: “Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor Alfa são mal atendidos, então os 
beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.”.

C: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os servidores públicos que 
atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.”.

Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.

A proposição é equivalente à proposição “Se os servidores públicos que atuam nesse setor 
não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa não fica 
prejudicado”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

P3: “Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa fica prejudicado, então 
os servidores públicos que atuam nesse setor padecem”.

Inverteu e negou tudo.

A proposição P3 é equivalente à proposição “Se os servidores públicos que atuam nesse 
setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa 
não fica prejudicado”.

GABARITO: CERTO.
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333. (CESPE – 2020 – SEFAZ/DF – AUDITOR DE FINANÇAS) Considerando a proposição P: “Se o servidor gosta 
do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”, julgue o item a seguir.

A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição: “Se o cidadão-cliente não 
fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão.

Inverteu e negou tudo.

A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição: “Se o cidadão-

cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”

GABARITO: CERTO.

334. (CESPE – 2021 – IBGE – AGENTE DE PESQUISA) 

Considere a seguinte proposição P:

Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas 
públicas e justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados.

A equivalência à proposição P apresentada no texto pode ser representada por:

“Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego dos recursos 
que lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que o Brasil necessita’.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer 
políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados. = P → (Q ^ R)

Possibilidades de equivalência:

Inverte o antecedente com o consequente e nega ambos: ~Q ou ~R → ~P

Nega o antecedente ou mantém o consequente: ~P ou Q ^ R.

Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego

dos recursos que lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que

o Brasil necessita.

GABARITO: CERTO.
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335. (IBADE – 2020 – PREFEITURA DE SANTA LUIZA DO OESTE/RO - ADVOGADO) 

Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

 » P: “Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião”.

 » Q: “Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado”.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A proposição Q é equivalente à proposição “Se o processo foi relatado, então ele foi assinado”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Equivalências da condicional

~P v Q

regra do NEYMAR: nega a primeira e (usando o OU) mantém a segunda: ~Q → ~P.

Mantendo o “se..., então”, nega tudo e inverte.

A questão negou tudo, mas não inverteu.

“O processo foi relatado ou ele não foi assinado”.

GABARITO: ERRADO.

336. (FEPESE – 2020 – PREFEITURA CORONEL FREITAS - NUTRICIONISTA) A afirmação logicamente equivalente 
à sentença “Se a internet não funcionou, então não vou trabalhar e vou ao cinema.” é: “Se 
vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Nega as duas e inverte a ordem (contrapositiva).

P → Q = ~Q → ~P

Lembrando que na negação os valores lógicos são alterados, bem como os seus

respectivos conectivos.

Se vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou.

~Q → ~P

GABARITO: CERTO.

337. (IBADE – 2020 – PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO - ADVOGADO) Se Bruna não é irmã de Rodri-
go, então Rodrigo é irmão de Ana. A negação da proposição composta acima é equivalente a: 
“Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana”.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Para responder à questão, vamos separar o equivalente e a negação:

Negação do “Se, então” = Manter a primeira, negar a segunda e trocar o “se,

então” pelo “e” - Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

Se por acaso fosse uma questão pedindo os equivalentes, você usaria o NEYMAR - negar 
a primeira, manter a segunda e trocar pelo OU.

Existindo, ainda, a equivalência de voltar as alternar as proposições de lugar e

negar tudo: P → Q ficará ~Q ou ~P

GABARITO: ERRADO.

338. (IBADE – 2020 – PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO - ADVOGADO) Uma afirmação logicamente 
equivalente a “Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera” é: 
“Carros elétricos poluem o ar ou eu destruo a atmosfera”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Há duas hipóteses de equivalência do SE, ENTÃO. A utilizada na questão foi a

do silogismo disjuntivo.

Nega a primeira parte, troca “Se então por “OU” / Mantém a segunda parte

“Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera” é:

carros elétricos poluem o ar ou eu não destruo a atmosfera.

GABARITO: ERRADO.

339. (INSTITUTO AOCP – 2020 – PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO/RS – SECRETÁRIA) Considere a seguinte 
proposição: “Se Luiza passar no concurso, então ela não irá morar em outra cidade”. Assinale 
a alternativa que apresenta a proposição composta equivalente.

a) “Se Luiza não passar no concurso, então ela não irá morar em outra cidade”.

b) “Se Luiza não passar no concurso, então ela irá morar em outra cidade”.

c) “Luiza passou no concurso e não foi morar em outra cidade”.

d) “Luiza passou no concurso ou não foi morar em outra cidade”.

e) “Se Luiza for morar em outra cidade, então ela não passou no concurso”.

SOLUÇÃO

A equivalência da condicional pode ser dada por duas regras:

1) Contrapositiva = você vai inverter as duas partes e negar as duas partes (exatamente 
o que temos na alternativa E).

Se Luiza passar no concurso, então ela não irá morar em outra cidade.

Se Luiza for morar em outra cidade, então ela não passou no concurso.

GABARITO: E.
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340. (INSTITUTO AOCP – 2020 – PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO/RS – ASSISTENTE SOCIAL) Afirmar que “João 
joga futebol na sexta-feira ou João joga futebol no sábado e no domingo” é equivalente a 
afirmar, por definição de equivalência de proposições, que:

a) “João joga futebol na sexta-feira ou no domingo e João joga futebol na sexta-feira 
ou no sábado”.

b) “João não joga futebol na sexta-feira ou no domingo e João joga futebol na sexta-feira 
ou no sábado”.

c) “João joga futebol na sexta-feira ou no domingo e João não joga futebol na sexta-feira 
ou no sábado”.

d) “João joga futebol na sexta-feira e no domingo se, e somente se, João joga futebol 
na sexta-feira ou no sábado”

e) “João nunca joga futebol na sexta-feira”.

SOLUÇÃO

João joga futebol na sexta-feira ou João joga futebol no sábado e no domingo.

A: João joga futebol na sexta-feira.

B: João joga futebol no sábado.

C: João joga no domingo.

Então temos: A v (B ^ C)

Aplicando a lei distributiva, temos: (A v B) ^ (A v C).

Lembre-se de que o (^ e conjunção) aceita a propriedade comutativa, então ele pode ser 
escrito assim: (A v C) ^ (A v B).

Então: João joga futebol na sexta-feira ou no domingo e João joga futebol na

sexta-feira ou no sábado.

GABARITO: A.

341. (IDESUL – 2020 – PREFEITURA DE LIMA DUARTE/MG – ENGENHEIRO CIVIL) Considere a sentença:

Gosto de doce e não gosto de refrigerante.

Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada é:

a) não gosto de doce e gosto de refrigerante.

b) se gosto de doce, então gosto de refrigerante.

c) se não gosto de refrigerante, então gosto de doce.

d) não gosto de doce e não gosto de refrigerante.

SOLUÇÃO

Sentença logicamente equivalente à negação, ou seja, iremos negar e, em seguida, fazer 
a equivalência da frase.
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Gosto de doce e não gosto de refrigerante.

~ Não gosto de doce ou gosto de refrigerante

Eq.1 – Nega e inverte + Se...Então

Eq.2 – Regra do NeyMar Nega ou 1º e mantém 2º

Se gosto de doce, então gosto de refrigerante.

GABARITO: B.

342. (VUNESP – 2020 – EBSERH – ASSITENTE ADMINISTRATIVO) Se as providências foram tomadas, então não 
houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é:

a) as providências foram tomadas e não houve problema.

b) se houve problema, então as providências não foram tomadas.

c) houve problema ou as providências não foram tomadas.

d) se as providências não foram tomadas, então houve problema.

e) as providências não foram tomadas e houve problema.

SOLUÇÃO

“Se as providências foram tomadas, então não houve problema.”

Nós temos duas possibilidades para a EQUIVALÊNCIA do “Se...então...”

Regra da inversão: inverte a ordem da proposição, nega TUDO e mantém

o conectivo “se...então...”:

Se houve problema, então as providências não foram tomadas.

GABARITO: B.

343. (INSTITUTO CONSULPLAN – 2019 – PREFEITURA PITANGUEIRAS/SP – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL) Segundo o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob efeito de álcool envolve suspensão da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) e multa de valor significativo. Nas campanhas educativas re-
lativas às questões de álcool e direção são apresentadas frases do tipo: “se beber, não dirija”. 
Para o raciocínio lógico, trata-se de uma proposição composta com o conectivo “se...então” e 
pode ser escrita como: “se beber, então não dirija”. Uma equivalência proposição citada são, 
respectivamente:

a) “Não beber ou não dirigir”.

b) “Se não beber, então não dirija”.

c) “Se for dirigir, então não beba”.

d) “Se não bebeu, então dirija”.

SOLUÇÃO

É um caso de falso dilema, pois podemos imaginar alternativas não listadas.
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Com relação ao votar em Santos ou será a catástrofe nacional, devemos

levar em conta que os outros candidatos podem não ser ruins, como foi afirmado no 
argumento acima.

GABARITO: A.

344. (INSTITUTO CONSULPLAN – 2019 – PREFEITURA PITANGUEIRAS/SP – MEDICO ESF) Afirmar que “se hoje é 
quinta-feira, então meu time do coração ganhará de goleada” é equivalente a dizer que:

a) “Se meu time do coração ganhar de goleada, então hoje é quinta-feira.”

b) “Hoje não é quinta-feira ou meu time do coração ganhará de goleada.”

c) “Se hoje é quinta-feira, então meu time do coração não ganhará de goleada.”

d) “Se hoje não é quinta-feira, então meu time do coração não ganhará de goleada.”

SOLUÇÃO

Equivalência do “ se... então”

Nega a 1° e mantém a 2° e troca pelo “OU”.

Se hoje é quinta-feira, então meu time do coração ganhará de goleada

Hoje não é quinta-feira ou meu time do coração ganhará de goleada.

GABARITO: B.

345. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE VILA LANGARO/RS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM) A proposição equi-
valente de “Se chove em Vila Lângaro, então faz frio” é:

a) se faz frio, então chove em Vila Lângaro.

b) se não faz frio, então não chove em Vila Lângaro.

c) chove em Vila Lângaro e faz frio.

d) chove em Vila Lângaro ou faz frio.

e) chove em Vila Lângaro se e somente se faz frio.

SOLUÇÃO

NEYMAR (nega a primeira, troca o então pelo OU e mantém a segunda).

P →Q vira ~P ou Q

Nesse caso, foi a primeira.

Se não faz frio, então não chove em Vila Lângaro.

GABARITO: B.

346. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA CORDILHEIRA ALTA/SC – TÉCNICO APOIO ADMINISTRATIVO) Uma proposição 
equivalente de “Se chove, então faz frio em Cordilheira Alta” é:

a) não chove e faz frio em Cordilheira Alta.
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b) chove se somente se faz frio em Cordilheira Alta.

c) chove e faz frio em Cordilheira Alta.

d) se não faz frio em Cordilheira Alta, então não chove.

e) chove ou faz frio em Cordilheira Alta.

SOLUÇÃO

“Se chove, então faz frio em Cordilheira Alta”

Inverteu e negou tudo.

Se não faz frio em Cordilheira Alta, então não chove.

GABARITO: D.

347. (FCC – 2019 – PREFEITURA SÃO JOSÉ RIO PRETO/SP – AGENTE ADMINISTRATIVO) Considere a proposição: 
“Se Alberto está estudando, então é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro”. Uma propo-
sição equivalente a essa é:

a) se Alberto não está estudando, então não é véspera de prova ou não é dia 29 de 
fevereiro.

b) se Alberto não está estudando, então não é véspera de prova e não é dia 29 de 
fevereiro.

c) se é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro, então Alberto está estudando.

d) se Alberto está estudando, então é véspera de prova e é dia 29 de fevereiro.

e) se não é véspera de prova e não é dia 29 de fevereiro, então Alberto não está 
estudando.

SOLUÇÃO

Se...Então

Mantém o conectivo + inverte as proposições + nega

Se não é véspera de prova e não é dia 29 de fevereiro, então Alberto não está

estudando.

GABARITO: E.

348. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA CORDILHEIRA ALTA/SC – TÉCNICO APOIO ADMINISTRATIVO) Considere a 
afirmação:

Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto.

Uma afirmação logicamente equivalente é:

a) se o tapete não cabe no quarto, então ele é maior que a sala.

b) o tapete é maior que a sala e ele não cabe no quarto.

c) se o tapete é menor que a sala, então ele cabe no quarto.
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d) o tapete é menor que a sala e ele cabe no quarto.

e) se o tapete cabe no quarto, então ele não é maior que a sala.

SOLUÇÃO

Se...Então

Mantém o conectivo + inverte as proposições + nega

Se o tapete cabe no quarto, então ele não é maior que a sala.

GABARITO: E.

349. (QUADRIX – 2020 – CRN/RS – NUTRICIONISTA) 13 pessoas estão reunidas em uma mesa de bar.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Se, após a chegada de cinco mulheres e a saída de dois homens, o número de pessoas do sexo 
masculino e do sexo feminino na mesa passou a ser igual, é correto afirmar que, inicialmente, 
o número de homens era superior ao triplo do número de mulheres.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

1°) 13 pessoas no bar.

2°) Chegou cinco mulheres e saiu cinco homens.

3°) 13 + 5 = 18 18 - 2 = 16

Entre os que chegaram e os que saíram, temos 16 pessoas

4°) Homens e mulheres estão em mesmo número, ou seja, a metade de 16

H= 8 e M= 8

Antes de chegarem as mulheres e os homens, havia na mesa três mulheres e dez homens.

M= 8 - 5= 3

H= 8 + 2= 10

O número de homens é superior ao triplo de mulheres: 3 ∙ 3 = 9

Portanto, 9 < 10

GABARITO: CERTO.

350. (DÉDALUS CONCURSOS – 2020 – COREN/SC – ADVOGADO) Considere a seguinte sentença, em que p e 
q são proposições que podem ser verdadeiras ou falsas (¬q ∧ (p → q))→ (¬p).

É correto afirmar que que a proposição acima trata-se de uma tautologia.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Para concluir se é tautologia, contradição ou contingência, utiliza-se a tabela verdade, 
cuja fórmula é 2^n, em que n é o número de proposições. No caso, temos a proposição p 
e a proposição q, portanto, teríamos que construir uma tabela com 2^2 = 4 linhas, porém 
tem uma forma mais fácil de resolver.

Quando a banca perguntar se é tautologia, devemos forçar a proposição a ficar falsa; se 
conseguirmos deixá-la falsa, não será tautologia, mas se não conseguirmos deixá-la falsa, 
significa que é tautologia.

Veja que temos uma condicional:

(¬q ∧ (p → q)) → (¬p)

A condicional só será falsa na linha da Vera --> Fischer = FALSA, portanto, devemos forçá-la 
a ficar falsa, tornando a primeira parte V e a segunda parte F. A segunda parte temos cer-
teza que ¬p é F, então vamos tentar fazer a primeira parte ficar V, com a segunda sendo F:

(¬q ∧ (p → q)) → (¬p)

Se q for V:

(¬V ∧ (V → q)) → F

(F ^ V → V) → F

F → F = VERDADEIRA

Se q for falso:

(¬q ∧ (p → q)) → (¬p)

¬F ∧ (V → F)) → F

(V ^ F) → F

F → F = VERDADEIRA

GABARITO: CERTO.

351. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA DE TAPAJERA/RS – FISCAL) Um exemplo de tautologia é representado:

Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Julgue o item.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Uma tautologia é uma proposição que possui apenas valor lógico verdadeiro.

Das cinco assertivas, a única que pode assumir somente o valor lógico verdadeiro é a C, 
visto que realmente Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, então tal proposição 
é dita tautológica. As demais são contingências pois seus valores lógicos podem ser ver-
dadeiros ou falsos, não sabemos.

GABARITO: CERTO.
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352. (CESPE – 2018 – BNB – ESPECIALISTA TÉCNICO) Julgue o item que segue a respeito de lógica 
proposicional.

Se P e Q forem proposições simples, então a proposição ¬[P∨(¬Q)] ↔[(¬P) ∧Q] é uma 
tautologia.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Observe que na primeira proposição pede a negação de P v ¬Q. Lembre-se que a negação 
do “OU” se dá com o conectivo “E”. Resultado: ¬P ∧ Q.

Observe que a segunda proposição tem a mesma forma da negação da primeira: ¬P ∧ Q.

Na tabela do “SE E SOMENTE SE”, só teremos a conclusão VERDADEIRA se ambas as 
proposições forem V ou ambas forem F.

Portanto, conclui-se que por assumirem valores iguais, trata-se de uma TAUTOLOGIA: 
(¬P ∧ Q) ↔ (¬P ∧ Q).

É como se afirmasse que A é igual a A.

GABARITO: CERTO.

353. (CESPE – 2018 – EMAP – ASSISTENTE PORTUÁRIO) Julgue o seguinte item, relativo à lógica proposicional 
e à lógica de argumentação.

Se P e Q são proposições simples, então a proposição [P→Q] ∧P é uma tautologia, isto é, 
independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de [P→Q] 
∧P será sempre V.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q”. Nessa afirmação já 
dá para perceber que a questão está errada, pois na conjunção, para ser verdadeiro, os 
dois valores precisam ser verdadeiros; logo, se tiver um valor falso, muda totalmente o 
resultado.

GABARITO: ERRADO.

354. (CESPE – 2018 – STJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere as proposições P e Q a seguir.

P: Todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no 
tribunal C.

Q: Todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B.

A partir dessas proposições, julgue o item seguinte.

A proposição ¬P→[P→Q], em que ¬P denota a negação da proposição P, é uma tautologia, isto 
é, todos os elementos de sua tabela-verdade são V (verdadeiro).

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Equivalências da condicional:

~P v Q

Regra do NEYMAR: nega a primeira e (usando o OU) mantém a segunda:

~Q → ~P

Mantendo o “se..., então”, nega tudo e inverte.

A questão negou tudo, mas não inverteu.

“O processo foi relatado ou ele não foi assinado”.

GABARITO: ERRADO.

355. (CESPE – 2016 – INSS – TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL) Julgue o item a seguir, relativo a raciocínio lógico 
e operações com conjuntos.

Para quaisquer proposições p e q, com valores lógicos quaisquer, a condicional p → (q → p) 
será, sempre, uma tautologia.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Na tautologia, o valor da proposição será sempre verdadeiro.

Primeiro vamos deixar o P como falso:

(parênteses primeiros)

F→ (V→F)

F→F

V

Agora vamos deixar o Q falso:

V→ (F → V)

V → V

V

Como não dá pra deixar falso, confirma-se que é uma tautologia.

GABARITO: CERTO.

356. (CESPE – 2016 – INSS – ANALISTA DO SEGURO SOCIAL) Com relação à lógica proposicional, julgue o 
item subsequente.

Considerando-se as proposições simples “Cláudio pratica esportes” e “Cláudio tem uma ali-
mentação balanceada”, é correto afirmar que a proposição “Cláudio pratica esportes ou ele 
não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada” é uma tautologia.
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Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Na verdade, a questão cobra a ordem de resolução dos conectivos. Qual conectivo eu 
vou calcular primeiro?

Dada a proposição “Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não

tem uma alimentação balanceada”, temos a seguinte situação:

P v ~P ^ ~Q

Mas a questão quer saber se você vai calcular primeiro a disjunção (P v ~P) ^

~Q ou se você vai calcular primeiro a conjunção P v (~P ^ ~Q).

Na ordem de resolução dos conectivos, a conjunção deve ser calculada antes da disjunção. 
Então o correto seria P v (~P ^ ~Q). E, com isso, os valores de sua tabela seriam V-V-F-V.

Logo, não é uma tautologia. Por sorte, se calcularmos a disjunção antes da conjunção 
também não daria uma tautologia.

ORDEM DE RESOLUÇÃO DOS CONECTIVOS LÓGICOS

1 - NEGAÇÃO

2 - CONJUNÇÃO (^)

3 - DISJUNÇÃO (V)

4 - DISJUNÇÃO EXCLUSIVA (V...V...)

5 - CONDICIONAL (→)

6 - BICONDICIONAL (↔)

GABARITO: CERTO.

357. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA CORDILHEIRA/SC – ANALISTA RECURSOS HUMANOS) A proposição com-
posta, (P ∨ Q)↔ Q é um exemplo de tautologia.

Julgue o item.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Perguntou se é tautologia = tente forçar a proposição a ficar falsa.

Se der certo, não será tautologia!!!

(P ∨ Q) ↔ Q

Temos uma bicondicional que é verdadeira somente quando as duas partes tiverem 
valores iguais, caso contrário, será falsa. Force a ficar falsa:

P = V

Q = F

(V ∨ F) ↔ F

V ↔ F = FALSO (não é tautologia)

GABARITO: ERRADO.
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358. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA MAÇAMBARA/RS – TÉCNICO ENFERMAGEM) Um exemplo de contradição 
é mostrado na alternativa:

a) ¬ P →¬ Q.

b) P ↔ Q.

c) P → Q.

d) P ^ ¬ P.

e) P v ¬P.

SOLUÇÃO

Contradição: quando os valores lógicos são sempre falsos.

Contingência: quando não for nem tautologia nem contradição, ou seja, valores lógicos 
verdadeiros e falsos.

Devemos encontrar a alternativa que traz uma proposição contraditória, ou seja, que 
sempre será falsa.

D) P ^ ¬P = FALSA

O conectivo ^(e) exige duas verdades para que a proposição seja verdadeira. Se P for V, 
¬P será F e resultará em V ^ F = F, do contrário também resultará em falsidade: F ^ V = F, 
portanto P ^ ¬P sempre será falsa, ou seja, uma contradição.

Quanto as demais, quando a proposição sempre der verdadeira, será tautologia e quando 
der valores lógicos verdadeiros e falsos, será contingência. A alternativa E, por exemplo, 
é uma tautologia: P v ¬P, pois se P for V, ¬P será F, resultando: V v F = V, caso contrário 
também será verdadeira: F v V = V.

GABARITO: D.

359. (IBGP – 2019 – PREFEITURA DE JACUTINGA/MG – GUARDA MUNICIPAL) Leia a frase a seguir:

“Associamos a palavra __________ a resultados lógicos sempre falsos.”

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

a) Tautologia

b) Contradição

c) Contingência

d) Disjunção

SOLUÇÃO

A contradição se refere a uma proposição lógica onde os resultados de uma proposição 
composta são sempre falsos, independentemente do valor lógico de uma das proposições 
simples. Já a tautologia, em oposição, se refere a uma proposição lógica composta na 
qual todos os resultados serão verdadeiros, independentemente do valor lógico de uma 
das proposições simples. Quando podemos ter valores falsos ou verdadeiros de uma 
proposição lógica composta, estamos diante de uma contingência.

GABARITO: B.
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360. (FUNDATEC – 2019 – UERGS – ANALISTA TÉCNICO) Trata-se de um exemplo de contradição a proposição:

a) dois é um número par e ímpar.

b) gramado é uma cidade bonita se e somente se faz frio.

c) Maria é alta e Pedro é baixo.

d) se dois é um número par, então Maria é alta.

e) se Pedro é baixo, então Maria é alta.

SOLUÇÃO

Primeiro, contradição é quando o resultado é falso.

Com isso, já fiquei ligada nas opções “a” e “c”, pq ambas têm o conectivo “^”

(e).

E sabemos que quando temos esse conectivo, basta um F pra que toda a

proposição seja falsa.

Letra C: Maria é alta e Pedro é baixo. (P ^ Q)

Nessa proposição tanto “p” como “q” podem ser V ou F.

Ou seja, nada se pode afirmar. (P pode ser V/F; Q pode ser V/F)

Não tenho um outro contexto pra afirmar e saber se é V ou F.

Letra A: Dois é um número par e ímpar.

Nessa proposição já temos como afirmar, pois sabemos que Dois é par.

Logo, dois é par e não é ímpar.

Então fica: V ^ F.

Encontramos como resultado final F, porque temos o conectivo “e”, basta um F

pra que toda a proposição seja falsa.

GABARITO: A.

361. (UFMT – 2019 – COREN/MT – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO) A proposição “Aura é Auxiliar de Enfer-
magem ou não é verdade que Aura é Auxiliar de Enfermagem e Telma é Técnica de Enferma-
gem” é uma

a) Tautologia.

b) Contradição.

c) Contingência.

d) Ingerência.
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SOLUÇÃO

p = Aurora é auxiliar de enfermagem (V ou F, não sabemos)

~p = Aurora não é auxiliar de enfermagem (V ou F, não sabemos)

q = Telma é técnica de enfermagem (V ou F, não sabemos)

A primeira parte ‘’Aurora é auxiliar de enfermagem ou Aurora não é auxiliar de enferma-
gem ‘’ será sempre verdadeira, pois é uma tautologia, ou seja, sempre será verdadeira 
(V ou F = V e F ou V = V).

Já a segunda parte, ‘’Telma é Técnica de Enfermagem’’, não sabemos o valor lógico, se 
é V ou F. Se for V, a proposição ficará verdadeira pois V ^ V = V, porém se for falsa ficará 
V ^ F = F.

Portanto, o gabarito está errado, uma vez que para que a proposição seja tautológica, 
mesmo forçando-a a ficar falsa, ela sempre será verdadeira, mas nesse caso conseguimos 
deixá-la falsa, portanto, seria uma contingência, pois pode ter valores lógicos verdadeiros 
ou falsos, tudo depende do valor lógico da proposição q.

GABARITO: B.

362. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA CAMPO BOM – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Um exemplo de contin-
gência é mostrado na alternativa:

a) P ∨ ¬ P

b) P → Q

c) P ∧ ¬ P

d) P → P

e) ¬ P ∧ ¬ P

SOLUÇÃO

Contingência é aquele que os resultados de P e Q são misturados.

Exemplo: Conectivo “se, então” (Condicional)

V → V = V

V → F = F

F → V = V

F → F = V

GABARITO: B.

363. (FUNDATEC – 2019 – AUTARQUIA MUNICIPAL TURISMO/RS – ADVOGADO) Considerando P e Q proposições 
simples, a tabela verdade da fórmula P→ ~P v Q é:

a) tautologia.

b) contradição.
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c) contingência.

d) tautologia e equivalência lógica.

e) tautologia e implicação lógica.

SOLUÇÃO

P→ ~P v Q

V → F v F

V → F = FALSA

Veja que a proposição se tornou falsa, portanto, não é tautologia.

Eliminem as assertivas A, D e E.

Agora, basta montar uma tabela verdade. Lembre-se que a fórmula de linhas da tabela 
verdade é 2^n, em que n será o número de proposições. No caso, temos duas proposições, 
P e Q, então a tabela terá 2^2 = 4 linhas.

P | Q | ~P | P → ~P v Q

V | V | F | V → F v V = V

V | F | F | V → F v F = F

F | V | V | F → V v V = V

F | F | V | F → V v F = V

Não seria tautologia, pois os valores lógicos não são todos verdadeiros; não é contradição, 
pois os valores não são todos falsos. Portanto, trata-se de contingência.

GABARITO: C.

364. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA ÁGUA SANTANA/RS – AGENTE COMBATE A ENDEMIA) Define-se por contra-
dição a operação lógica que assume como valores falsos [F] para quaisquer valores das propo-
sições componentes. Sendo assim, assinale a alternativa que contém um caso de contradição.

a) p ^ ~p

b) p ^ ~q

c) p v q

d) p ^ q

e) p v q

SOLUÇÃO

Vamos para o conceito básico:

Contradição = quando todos os valores forem falsos.

No caso, basta provar que a proposição tem valor lógico FALSO.
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Veja que a alternativa A:

p ^ ~p = se p for verdadeiro, então ~p será falso. Como a conjunção (^) exige duas pro-
posições verdadeiras para que a proposição tenha valor lógico verdadeiro, p ^ ~ p = V ^ 
F = falso, portanto, é uma contradição.

Complementando: se a questão perguntasse qual proposição é uma tautologia, bastava 
pegar a alternativa e forçá-la a ficar falsa; caso desse certo, não seria tautologia; caso 
não desse certo, quer dizer que a proposição é sempre verdadeira, portanto, tautológica.

GABARITO: A.

365. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA SANTA CECILIA DO SUL/RS – TEC. ENFERMAGEM) Das alternativas abaixo, 
assinale a que indica uma tautologia.

a) p v (~p)

b) p ^ (~p)T

c) p → q

d) p v q

e) p ^ q

SOLUÇÃO

A tautologia ocorre quando uma proposição composta é sempre verdadeira, indepen-
dentemente dos valores lógicos das proposições p, q, r etc. Assim:

a) p v (~p) = p ou não p

Por ser uma disjunção, basta que uma das proposições seja verdadeira para que o resul-
tado seja verdadeiro. Se p = V, então ~p = F. Logo, V ou F = V (vice-versa).

b) p ^ (~p) = p e não p

Por ser uma conjunção, as duas proposições precisam ser verdadeiras para que o resultado 
seja V. Se p = V, então ~p = F. Logo, V e F = F (vice-versa).

c) p → q = se p, então q

Por ser uma condicional, o resultado apenas será falso se o antecedente(p) for verdadeiro 
e o consequente (q) for falso. Se considerarmos que q = F, já haveria a possibilidade do 
resultado ser negativo, não sendo tautologia.

d) p v q = p e q

Novamente uma disjunção, se p = F e q = F o resultado seria negativo.

e) p ^ q = p e q

Novamente uma conjunção, se p = F, o resultado da proposição seria negativo.

Lembre-se do seguinte: todos os resultados possíveis precisam ser verdadeiros.

GABARITO: A.
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366. (IBFC – 2019 – PREFEITURA DE CABO SANTO AGOSTINHO/PE – MÉDICO GINECO) A tautologia é uma sentença 
cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale 
a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

a) Se eu estou certo, então você está errado.

b) Eu estou certo ou eu estou errado.

c) Eu estou certo e errado.

d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo.

SOLUÇÃO

Temos uma disjunção inclusiva e as proposições:

- P: eu estou certo.

Q: eu estou errado.

Pela tabela verdade, para que se obtenha como resultado o valor-lógico V, ambas as 
premissas podem ser V, ou podem ser a primeira V e a segunda F e vice-versa, P e Q são 
logicamente exclusivas, pois não pode estar certo e errado ao mesmo tempo, por isso 
elas não recebem valor-lógico F e F que seria a única possibilidade de dar resultado como 
F, por isso a afirmação é V, então temos uma tautologia.

GABARITO: B.

367. (FUNDATEC – 2019 – PREFEITURA SAPUCAIA DO SUL/RS – SECRETÁRIO ESCOLA) Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de contradição.

a) Maria é estudiosa.

b) Pedro não é inteligente.

c) Dez é um número primo.

d) Dois é um número par.

e) O elefante vive no zoológico.

SOLUÇÃO

Essa questão não versa sobre a contradição relativa à tabela verdade que conhecemos.

A contradição que está presente na letra C é justamente o princípio da não contradição, 
o qual assevera que uma mesma proposição não pode ser “V” e “F” ao mesmo tempo.

Na questão em análise, temos:

“Dez é um número primo”

Essa afirmação fere o princípio supracitado, pois:

- Se ela for verdadeira, então dez é primo o que é uma mentira (“V” e “F” ao mesmo 
tempo → não pode)
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- Se ela for falsa, então dez não é primo o que é uma verdade (“F” e “V” ao mesmo tempo 
→ não pode).

GABARITO: C.

368. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Cargo: Escrivão de Polícia federal) P1: Se a fiscalização foi 
deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, 
e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

Uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por: “Se a fiscalização não foi defi-
ciente, as falhas construtivas foram corrigidas”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Negação da Condicional “Se... então.

Negue sua contra positiva

= (~ P v Q)

Ficaria assim

~ (~P v Q) = (P ^ ~Q)

ou Siga a regra do MA Ne “Troca Se...então pelo E”

Mantém a primeira

Nega a Segunda

Ex.:

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P → Q

Negação do MA NE como fica?

A fiscalização foi deficiente E as falhas constritivas foram corrigidas (V)

Negando a Contra Positiva

Faça a contra positiva

P1: A fiscalização não foi deficiente OU as falhas construtivas não foram corrigidas.

Negue-a

P1: A fiscalização foi deficiente E as falhas construtivas foram corrigidas.

GABARITO: ERRADO.
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369. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: PC/DF Cargo: Escrivão de Policia) Com relação a estruturas lógicas, 
lógica de argumentação e lógica proposicional, julgue o item subsequente.

A proposição “Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo” é equivalente à pro-
posição “Se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

“Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo” é equivalente à proposição 
“Se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo”.

Há duas equivalências do Se... ENTÃO:

P → Q = ~ Q → ~P

P → Q = ~P v Q (Regra do neymar → nego a primeira ou mantenho a

segunda)

Na questão trata-se da primeira hipótese de equivalência do Se... Então (P →

Q = ~ Q → ~P).

GABARITO: CERTO.

370. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: PC/DF Cargo: Agente de Polícia) Luís, Fernando, Paulo, Carlos e Mar-
cos, suspeitos de terem praticado determinado crime, foram convocados para depor. Na 
delegacia, ocorreram os eventos descritos a seguir.

Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio.

Fernando afirmou que o culpado era Marcos ou Carlos.

Luís afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos.

Paulo afirmou que o culpado era Marcos ou Fernando.

Considerando que exatamente dois deles são culpados e que, em 2021, todos eles terão mais 
de quinze anos de idade, julgue o item a seguir.

Se os três que se pronunciaram mentiram nas afirmações, então os culpados são Luís e Paulo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Exatamente 2 deles são culpados (vamos analisar as afirmações por eliminação):

Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio. (Marcos e Carlos NÃO são culpados)

Fernando afirmou que o culpado era Marcos ou Carlos. (MENTIU) (Fernando NÃO é 
culpado)

Luís afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos. (MENTIU)

Paulo afirmou que o culpado era Marcos ou Fernando. (MENTIU)

___________________________________________________________

Sobraram exatamente Luís e Paulo.

GABARITO: CERTO.
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371. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: TC/DF Cargo: Auditor de controle externo) Considerando que P e Q sejam, 
respectivamente, as proposições “Ausência de evidência de um crime não é evidência da 
ausência do crime” e “Se não há evidência, não há crime”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por “Não há evidência, mas há 
crime”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

MA ^ NE (MAntém a primeira E NEga a segunda) - Para negar o SE... ENTÃO

“MAS” equivale ao “E”

“Se não há evidência, não há crime.”

“Não há evidência, mas há crime.” (Não há evidência E há crime).

GABARITO: CERTO.

372. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: PC/DF Cargo: Escrivão de Policia) Com relação a estruturas lógicas, 
lógica de argumentação e lógica proposicional, julgue o item subsequente.

A negação da proposição “Todos são iguais perante a lei” é “Todos são diferentes perante a lei”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Não se nega o quantificador TODO com o TODO.

Passos para negar o TODO:

1° passo: Trocar o ‘ TODO’ por: Algum, pelo menos um, existe.

2° passo: Negar o verbo.

Ex.: Todo aluno é focado.

A negação de “Todos são iguais perante a lei” é “Nem todos são iguais perante

a lei” ou, ainda, “Existem indivíduos que são diferentes perante a lei”.

GABARITO: ERRADO.

373. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Cargo: Escrivão da Polícia federal) P1: Se a fiscalização foi 
deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, 
e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P1 é equivalente a “Não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas 
construtivas foram corrigidas”.

Certo (   )                Errado (   ) 

https://www.alfaconcursos.com.br


raciocínio Lógico 243

SOLUÇÃO

Atribua letras para cada proposição simples:

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas

Fiscalização deficiente: p

Falhas não corrigidas: ~q

Falhas corrigidas: q

p → ~q

Quando temos a expressão “Não é verdade que”, negamos tudo que vem na

frente. Fica assim:

~(p^q)

~pv~q

A equivalência de uma condicional pode ser dada por ~A v B

logo, p → ~q é equivalente a ~p v ~q

GABARITO: CERTO.

374. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Cargo: Escrivão de Polícia Federal) P1: Se a fiscalização foi 
deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, 
e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P2 é equivalente a “Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários 
tiveram prejuízos”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

EQUIVALÊNCIA DO SE... ENTÃO:

a) Inverte e nega tudo: P → Q: ~Q → ~P

b) Regra do NEYMA (nega a primeira OU mantenho a segunda): P → Q:~P v Q

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

EQUIVALÊNCIA:

a) Se os mutuários tiveram prejuízos, as falhas construtivas não foram corrigidas.

b) As falhas construtivas não foram corrigidas OU os mutuários não tiveram prejuízos

logo, p → ~q é equivalente a ~p v ~q

GABARITO: ERRADO.
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375. (Ano: 2021 Banca: QUADRIX Órgão: CRBM Cargo: Agente Administrativo) Considerando a frase “Se uma 
pessoa é menor de idade e viajou para outro país, então foi acompanhada dos pais ou 
possuía autorização judicial”, julgue o item.

A proposição equivalente à frase é: “Se uma pessoa não foi acompanhada dos pais e não pos-
suía autorização judicial, então não viajou para outro país ou é maior de idade”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Equivalência do “Se então”: nega tudo e inverte as proposições mudando também os 
conectivos.

“Se uma pessoa é menor de idade e viajou para outro país, então foi acompanhada dos 
pais ou possuía autorização judicial.”

Equivalência: “Se uma pessoa não foi acompanhada dos pais e não possuía autorização 
judicial, então não viajou para outro país ou é maior de idade.”

GABARITO: CERTO.

376. (Ano: 2021 Banca: CESPE Órgão: TC/DF Cargo: Auditor de controle externo) Considerando que P e Q sejam, 
respectivamente, as proposições “Ausência de evidência de um crime não é evidência da 
ausência do crime” e “Se não há evidência, não há crime”, julgue o item a seguir.

Embora tenham naturezas distintas quanto à composição, uma vez que P é uma proposição 
simples e Q é uma proposição composta, é correto afirmar que, no campo semântico, essas 
duas proposições expressam a mesma ideia.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

O próprio item se contradiz

“Ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime”

Em outras palavras, “só porque não há evidência não se pode concluir que não há crime”. 
Pode ter havido crime mesmo se não houver evidência”.

“Se não há evidência, não há crime.”

Em outras palavras, “já que não há evidência, necessariamente não houve crime”.

Logo, as proposições possuem sentidos diferentes.

GABARITO: ERRADO.

377. (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: TJM/SP Cargo: Técnico em Comunicação e Processamento) Considere que 
as seguintes proposições sejam verdadeiras.

• P: “Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião”.

• Q: “Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado”.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A proposição Q é equivalente à proposição “Se o processo foi relatado, então ele foi assinado”.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Q: “Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado”

Se foi assinado, então o processo foi relatado.

ou

Q: “Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado”

Foi assinado ou o processo não foi relatado.

Estas duas opções de cima seriam equivalentes, já se a questão pedisse a negação seria 
dessa forma:

Q: “Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado” vamos manter a primeira, 
colocar o “e”, negar a segunda.

O processo não foi relatado e não foi assinado.

O sentido da vida será deixar o nosso legado!

GABARITO: ERRADO.

378. (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: TJM/SP Cargo: Técnico em comunicação e Processamento) A alternativa 
que representa uma afirmação logicamente equivalente à sentença “Se a internet não 
funcionou, então não vou trabalhar e vou ao cinema” é:

a) Se vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou.

b) Se vou trabalhar e não vou ao cinema, então a internet não funcionou.

c) Se não vou trabalhar e vou ao cinema, então a internet não funcionou.

d) Se não vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou.

e) Se vou trabalhar ou vou ao cinema, então a internet não funcionou.

SOLUÇÃO

Nega as duas e inverte a ordem (contrapositiva)

P → Q = ~Q → ~P

lembrando que na negação os valores lógicos são alterados bem como os seus

respectivos conectivos.

Se a internet não funcionou, então não vou trabalhar e vou ao cinema. P → Q

Se vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou. ~Q → ~P

GABARITO: A.
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379. (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: TJM/SP Cargo: Técnico em Comunicação e Processamento) Considere as 
proposições p e q, em que:

p: o dia está ensolarado e a temperatura é baixa.

q: é inverno.

A negação da condicional p → q está corretamente representada por:

a) Se o dia não está ensolarado ou a temperatura não está baixa, então não é inverno.

b) Se o dia não está ensolarado ou a temperatura não está baixa, então é inverno.

c) Se o dia não está ensolarado e a temperatura não está baixa, então é inverno.

d) O dia não está ensolarado ou a temperatura não é baixa e é inverno.

e) O dia está ensolarado e a temperatura é baixa e não é inverno.

SOLUÇÃO

Método - Mané

Mantem a primeira e nega a segunda.

Se o dia está ensolarado e a temperatura é baixa, então é inverno.

O dia está ensolarado e a temperatura é baixa e não é inverno.

GABARITO: E.

380. (Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TCE/SP Cargo: Médico Legislativa) Uma afirmação que corresponda à 
negação lógica da afirmação “Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade” é:

a) Pedro não distribuiu amor ou Pedro não colheu felicidade.

b) Pedro distribuiu ódio e Pedro colheu infelicidade.

c) Pedro não distribuiu amor e Pedro não colheu felicidade.

d) Se Pedro colheu felicidade, então Pedro distribuiu amor.

e) Pedro não distribuiu ódio e Pedro não colheu infelicidade.

SOLUÇÃO

Buscamos proposição equivalente para a negação para “Pedro distribuiu amor e Pedro 
colheu felicidade”. Para negá-la, trocamos o conectivo por “ou” e negamos as proposições 
“Pedro distribuiu amor” e “Pedro colheu felicidade”.

Veja como fica:

Pedro não distribui amor ou Pedro não colheu felicidade.

GABARITO: A.

381. (VUNESP - 2017- TJ/SP – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Uma negação lógica para a afirmação “João 
é rico, ou Maria é pobre” é:

a) Se João é rico, então Maria é pobre.

b) João não é rico, e Maria não é pobre.

c) João é rico, e Maria não é pobre.
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d) Se João não é rico, então Maria não é pobre.

e) João não é rico, ou Maria não é pobre.

SOLUÇÃO

Nesta questão, a proposição a ser negada trata-se da disjunção de duas proposições 
lógicas simples. Para tal, trocamos o conectivo por “e” e negamos as proposições “João 
é rico” e “Maria é pobre”. Vejam como fica:

José não é rico e Maria não é pobre.

GABARITO: B.

382. (Ano: 2017 Banca: QUADRIX Órgão: CRF/MT Cargo: Agente Administrativo) A afirmação “Maria é médica 
ou João é professor” tem como sentença logicamente equivalente:

a) Se João é professor, então Maria é médica.

b) Se Maria é médica, então João é professor.

c) Se Maria não é médica, então João é professor.

d) Não é verdade que Maria é médica, então João é professor.

e) Não é verdade que João é professor, então Maria é médica.

SOLUÇÃO

Em “Se Marcos estudou, então foi aprovado”, antecedente e consequente são, respec-
tivamente, dados dos “Marcos estudou” e “foi aprovado”. Para identificar a proposição 
equivalente, desconsideramos o “se”, negamos o antecedente, trocamos o “então” pelo 
“ou” e, por fim, mantemos o consequente:

Se Maria não é médica então João é professor.

GABARITO: C.

383. (Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: TRT/SE Cargo: Analista Judiciário) Do ponto de vista da lógica, a propo-
sição “se tem OAB, então é advogado” é equivalente à:

a) tem OAB ou é advogado.

b) se não tem OAB, então não é advogado.

c) se não é advogado, então não tem OAB.

d) é advogado e não tem OAB.

e) se é advogado, então tem OAB.

SOLUÇÃO

Resolver esta questão consiste em aplicar a contrapositiva para determinar proposição 
equivalente para “se tem OAB, então é advogado”. Para tal, partimos da negação de “é 
advogado” para obter a negação de “tem OAB”. Ou seja:

Se não é advogado, então não tem OAB.

GABARITO: C.
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384. (Ano: 2016 Banca: FUNCAB Órgão: ANS Cargo: Técnico em Regulação de Saúde) A negação de afirmação 
condicional “Se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário” é:

a) o beneficiário não está acima do peso e ele é sedentário.

b) se o beneficiário não estiver acima do peso, ele é sedentário.

c) o beneficiário não está acima do peso e ele não é sedentário.

d) o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário.

e) se o beneficiário estiver acima do peso, ele não é sedentário.

SOLUÇÃO

A negação da proposição procurada envolve em partir do mesmo ponto (o beneficiário 
estiver acima do peso) e chegar a resultado diverso do inicialmente considerado (ele não 
é sedentário).

O beneficiário está acima do peso, e ele não é sedentário.

Perceba que a negação da proposição condicional é obtida após seguir alguns passos: 
desconsiderar o “se”, manter antecedente, trocar “então” pelo conectivo “e” e, por fim, 
negar consequente.

GABARITO: D.

385. (Ano: 2016 Banca: IBFC Órgão: EBSERH Cargo: Enfermeiro) Considere as seguintes proposições para 
responder à questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de 
criminosos.

Assinale a opção que apresenta uma negação correta da proposição P1.

a) Se não há punição de criminosos, então não há investigação ou o suspeito não é 
flagrado cometendo delito.

b) Há punição de criminosos, mas não há investigação nem o suspeito é flagrado co-
metendo delito.

c) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, mas não há punição de 
criminosos.

d) Se não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito, então não há 
punição de criminosos.

e) Se não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito, então não há 
punição de criminosos.

SOLUÇÃO

P1 é uma proposição condicional na qual o antecedente é “há investigação ou o suspeito 
é flagrado cometendo delito” e o consequente é “há punição de criminosos”. Para negá-la, 
vamos transformá-la em conjunção (com o uso do conectivo “e” no lugar do “então”), 
repetindo o antecedente e negando o consequente. Obtemos:
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~P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de 
criminosos.

Um pequeno ajuste foi feito, sem prejuízo para o significado de ~P1: “e não há” e “mas 
não há” são sinônimos.

GABARITO: C.

386. (Ano: 2016 Banca: IBFC Órgão: EBSERH Cargo: Enfermeiro) De acordo com a lógica proposicional, a 
frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

a) Marcos não estudou e foi aprovado.

b) Marcos não estudou e não foi aprovado.

c) Marcos estudou ou não foi aprovado.

d) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado.

e) Marcos não estudou ou foi aprovado.

SOLUÇÃO

Em “Se Marcos estudou, então foi aprovado”, antecedente e consequente são, respec-
tivamente, dados dos “Marcos estudou” e “foi aprovado”. Para identificar a proposição 
equivalente, desconsideramos o “se”, negamos o antecedente, trocamos o “então” pelo 
“ou” e, por fim, mantemos o consequente:

Marcos não estudou ou foi aprovado.

GABARITO: E.

387. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: PC/SP Cargo: Médico legislativa) As afirmações I, II e III estão asso-
ciadas a conceitos básicos do raciocínio lógico ou da Teoria dos Conjuntos:

I. O valor lógico de uma conjunção de duas proposições é verdade somente quando ambas 
as proposições são verdadeiras.

II. Em uma afirmação condicional cujo valor lógico é verdade, a antecedente e a consequente 
sempre são verdadeiras.

III. A reunião de conjuntos está associada à disjunção inclusiva, ao passo que a interseção 
de conjuntos está relacionada à conjunção.

Avaliando-se as afirmações I, II e III, pode-se concluir corretamente que o valor lógico delas 
são, respectivamente:

a) falsidade, verdade, verdade.

b) verdade, falsidade, verdade.

c) verdade, verdade, verdade.

d) verdade, verdade, falsidade.

e) falsidade, falsidade, falsidade.
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SOLUÇÃO

I) Na conjunção (^ = E) a proposição só será verdadeira quando ambas forem V V.

P Q P^Q

v v v

v f f

f v f

f f f

VERDADEIRA

II) Na condicional (→ = se... então) a proposição só será falsa quando a 1ª for V e a 2ª for 
F (na condicional Vera Fischer é sempre falsa), portanto, podemos te uma proposição 
verdadeira nas seguintes hipóteses

(VV; FV e FF).

FALSA

Daqui já temos a resposta.

GABARITO: B.

388. (Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: TRT – 12° Região (SC) Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa – (Adaptada)) 

Considere verdadeiras as afirmações:

 » Todos os artistas são pessoas interessantes.

 » Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir.

É correto concluir que “Nenhum artista sabe dirigir”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Utilizando o método:

Todo A é B = A dentro de B

Algum A é B = A cruza com B

Nenhum A é B = A separado de B

Ou seja,

Todo artista dentro de pessoa interessante e nenhuma pessoa interessante fora de dirigir.

Conclusão: Nenhum artista sabe dirigir, pois, obrigatoriamente ele está dentro de pessoa 
interessante, que, por lógica, está fora de dirigir.

GABARITO: CERTO.
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389. (Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: TRT – 12ª Região (SC) Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa – (Adaptada)) 

Todas as pessoas que conhecem os irmãos Bernardo e Bianca gostam de Bianca. Entretanto, 
algumas pessoas que conhecem Bianca não gostam dela.

É correto concluir que, “Alguns que conhecem Bianca não conhecem Bernardo;

quem conhece Bernardo gosta de Bianca”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A condição para se gostar de Bianca apenas é conhecer os dois irmãos de uma só vez, ou 
seja, Bernardo e Bianca. Todavia, ALGUMAS pessoas que conhecem Bianca apenas não 
vão gostar dela. Logo, ALGUMAS pessoas que conhecem Bianca e não gostaram é porque 
também não conhecem Bernardo.

GABARITO: CERTO.

390. (Ano: 2017 Banca: NC-UFPR Órgão: ITAIPU BINACIONAL Cargo: Profissional de Nível Superior Jr - Computação 

ou Informática – Sistemas - (Adaptada) Suponha que as seguintes afirmações são verdadeiras:

 » Todos os corredores de maratona são pessoas dedicadas.

 » Nenhuma pessoa dedicada é arrogante.

Logo, podemos concluir que: “Nenhum corredor é arrogante”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Se todos os corredores de maratona são pessoas dedicadas: verdadeiro

Nenhuma pessoa dedicada é arrogante: verdadeiro

Então nenhum corredor é arrogante.

GABARITO: CERTO.

391. (Ano: 2016 Banca: IADES Órgão: Ceitec S.A Cargo: Técnico Administrativo e Operacional – Administração – (Adapta-

da)) Considerando as proposições: “Alguns funcionários são estrangeiros” e “Não é verdade 
que algum advogado é estrangeiro”, conclui-se corretamente que nenhum advogado é 
estrangeiro.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Quando o comando da questão for NÃO É VERDADE QUE significa que busca-se a negação 
da proposição. Portanto, em “Não é verdade que algum advogado é estrangeiro”, nega-se.

Proposição: algum advogado é estrangeiro.

Negações: nenhum advogado é estrangeiro / todo advogado não é estrangeiro.

GABARITO: CERTO.
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392. (Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho (CH-UFPA) - 

(Adaptada)) A negação de “Todas as pessoas gostam de ler livros de aventura” é

“Existem pessoas que não gostam de ler livros de aventura”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Dica: inverter de baixo pra cima na segunda coluna, decorando a primeira coluna.

“Todas as pessoas gostam de ler livros de aventura”, negando, temos: “Algumas pessoas 
não gostam de ler”, igual à “Existem pessoas que não gostam de ler livros de aventura”.

GABARITO: CERTO.

393. (Ano: 2016 Banca: FAU Órgão: Prefeitura de Piraquara - PR Cargo: Assistente Operacional – (Adaptado)) A ne-
gação lógica à afirmativa “Nenhuma calça de João é azul” é dada por:

“João tem uma calça azul”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

A questão pede a negação de “nenhum”; basta trocar por um quantificador existencial 
(“algum”).

“Nenhuma calça de João é azul” / “Alguma calça de João é azul”.

Logo, pode-se concluir que alguma calça é azul.

GABARITO: CERTO.

394. (Ano: 2016 Banca: SEDUC - CE Órgão: SEDUC-CE Cargo: Professor - Língua Portuguesa – (Adaptado)) A negação 
da seguinte proposição:

“Algum professor que trabalha na escola não é efetivo” é “Todo professor que trabalha na 
escola é efetivo”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

TÃO - TODO - ALGUM- NENHUM, o algum poderá ser negado tanto com “todo

...não”, como com “nenhum”.

Portanto,

“Todo professor que trabalha na escola é efetivo”.

GABARITO: CERTO.

395. (Ano: 2016 Banca: SEMASA Itajaí Órgão: SEMASA Itajaí Cargo: Engenheiro Eletricista – (Adaptado)) Conside-
rando que a afirmação “Todos os candidatos são catarinenses” é falsa, do ponto de vista 
lógico, é verdadeira “Pelo menos um candidato não é catarinense”.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

A sentença “Todos os candidatos são catarinenses” é uma proposição que apresenta um 
quantificador universal, logo, devemos trocá-lo por um quantificador existencial (existe 
um, pelo menos um, algum, existem etc.).

Ficará: Pelo menos um candidato é catarinense.

Agora, vamos negar a sentença “Pelo menos um candidato é catarinense”. Basta colocar 
o “não” antes do verbo.

Ficará: Pelo menos um candidato é não catarinense.

GABARITO: CERTO.

396. (Ano: 2014 Banca: UFSBA Órgão: UFSBA Cargo: Assistente em Administração – (Adaptado)) É válido o argu-
mento “Todos os relatórios financeiros precisam ser aprovados pelo diretor. O relatório X 
não é financeiro, logo não precisa ser aprovado pelo diretor.”

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Podem haver outros relatórios (relatórios gerenciais, por exemplo) que podem ser 
aprovados pelo diretor. Não podemos afirmar que o diretor ficará restrito apenas aos 
relatórios financeiros.

GABARITO: ERRADO.

397. (Ano: 2014 Banca: UFBA Órgão: UFOB Cargo: Analista de Tecnologia da Informação) Se for verdadeira a 
afirmação “alguns softwares gratuitos são livres, mas nem todos, e existem softwares 
livres que não são gratuitos, porém todo software que não é livre é proprietário”, então 
também será verdade que “existe um software proprietário que é gratuito”.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

É necessário saber que um software por ser:

1) Livre ou Proprietário.

2) Gratuito ou Pago.

O enunciado afirma que “Alguns softwares gratuitos são livres, mas nem todos”.

Segue que: “Alguns softwares gratuitos são proprietários”.

Portanto, se for verdadeira a afirmação “alguns softwares gratuitos são livres, mas nem 
todos”, então também será verdade que “existe um software proprietário que é gratuito”.

GABARITO: CERTO.

398. (Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur - RS Cargo: Advogado) A 
alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador universal é:

a) Algum dos municípios da região sul do Brasil tem fiscal ambiental.

b) Pelo menos um dos municípios da região sul do Brasil faz auditoria das notas fiscais.
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c) Existe dentista no posto de saúde do município de Gramado.

d) Alguns advogados do município de Gramado fazem auditoria fiscal.

e) Qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria.

SOLUÇÃO

a) Quantificador particular afirmativo (INCORRETA)

b) Quantificador particular afirmativo (INCORRETA)

c) Quantificador particular afirmativo (INCORRETA)

d) Quantificador particular afirmativo (INCORRETA)

e) Quantificador universal afirmativo (CORRETA)

Universal = conjunto

GABARITO: E.

399. (Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Manaus - AM Cargo: Assistente Técnico Fazendário) Em um cur-
so preparatório para vestibulares, todos os professores que ensinam Física ou Química 
ensinam também Matemática, e nenhum dos professores que ensinam Biologia ensina 
também Matemática. Logo,

a) nenhum dos professores que ensinam Física ensina também Biologia.

b) todos os professores que ensinam tanto Física quanto Química ensinam também 
Biologia.

c) há professores que ensinam Química e Biologia.

d) todos os professores que ensinam Matemática e não ensinam Química ensinam 
Biologia.

e) há professores que ensinam Física e Biologia.

SOLUÇÃO

“Todos os professores que ensinam Física ou Química ensinam também

Matemática”: desenha-se o conjunto com interseção de F e Q, e em um conjunto maior, 
englobando F e Q, desenha-se o conjunto M

“Nenhum dos professores que ensinam Biologia ensina também Matemática”.

Nesse diagrama, o círculo de B não toca em M.

Como F ou Q se encontra dentro do conjunto M, não é possível F ou Q ter elementos em 
comum com um conjunto B, baseado na premissa 2.

GABARITO: A.

400. (Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Gramado - RS Cargo: Advogado) A alternativa que apre-
senta uma sentença aberta com o quantificador existencial é:

a) Todos os estabelecimentos comerciais do município de Gramado têm plano de pre-
venção de incêndio.

https://www.alfaconcursos.com.br


raciocínio Lógico 255

b) O cinema Palácio dos Festivais tem plano de prevenção de incêndio.

c) Algum dos restaurantes do município de Gramado tem plano de prevenção de 
incêndio.

d) Qualquer hotel do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio.

e) O centro de eventos do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio.

SOLUÇÃO

a) Quantificador universal

b) Sentença fechada

c) Quantificador existencial

d) Quantificador universal

e) Sentença fechada

GABARITO: C.

401. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Guarulhos - SP Cargo: Inspetor Fiscal de Rendas - Conhecimentos 

Gerais) Considere verdadeiras as afirmações a seguir.

I. Todos os funcionários são economistas.

II. Há economista que também é administrador.

A partir dessas afirmações, assinale a alternativa correta.

a) Os administradores que não são economistas são funcionários.

b) Qualquer economista é funcionário.

c) É possível que haja funcionário que não seja economista.

d) Os administradores que são economistas são funcionários.

e) Os funcionários que são administradores são economistas.

SOLUÇÃO

Avaliando cada alternativa de resposta:

a) Como todos os funcionários são economista, aqueles administradores que não são 
economistas NÃO podem ser funcionários. FALSO.

b) O fato de todo funcionário ser economista não permite garantir que todo economista 
é funcionário. FALSO.

c) Todo funcionário é economista. FALSO.

d) Podem existir administradores que são economistas e NÃO atuam na empresa. FALSO

e) Todo funcionário é economista (inclusive aqueles que também são administradores). 
VERDADEIRO.

GABARITO: E.
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402. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Prova: VUNESP - 2018 - PC-SP Cargo: Papiloscopista Policial) Considere 
falsa a afirmação [I] e verdadeira a afirmação [II].

I. Todos os alunos estudam.

II. Alguns professores estudam.

Sendo assim, é correto concluir que

a) os alunos que estudam são professores.

b) qualquer professor que estuda é aluno.

c) existe aluno que não estuda.

d) todos os professores estudam.

e) qualquer aluno estuda.

SOLUÇÃO

Se I é falsa, então ela ficará: Alguns alunos não estudam (que é = existe(m) aluno(s) que 
não estuda(m)).

GABARITO: C.

403. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SABESP Cargo: Estagiário – Nível Médio) A negação lógica da afirmação 
“Todos os alunos vieram para a aula”, está contida na alternativa:

a) A sala está cheia de alunos.

b) Pelo menos um aluno não veio para a aula.

c) Quase todos os alunos faltaram.

d) Todos os alunos faltaram à aula.

e) Várias pessoas estão na sala, mas nem todos são alunos.

SOLUÇÃO

A proposição contém o termo “todos” e não possui qualificadores de negação, portanto 
ela é uma proposição universal afirmativa. Sabemos que sua negação será uma proposi-
ção particular negativa. Logo, a resposta é “Pelo menos um aluno não veio para a aula”.

GABARITO: E.

404. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Cargo: Investigador de Polícia) Todo candidato bem preparado 
faz uma boa prova. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova.

b) qualquer candidato bem preparado é aprovado no concurso.

c) há candidato aprovado no concurso que fez uma boa prova.

d) alguns candidatos não bem preparados são aprovados no concurso.

e) alguns candidatos bem preparados não fazem uma boa prova.
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SOLUÇÃO

Considerando o conectivo “se então” omisso. Assim, temos:

Se é gerente, então é mulher.

Se é mulher, então não sabe trocar uma lâmpada.

Eliminando as afirmativas idênticas, ficamos com a seguinte afirmação:

Se é gerente, então não sabe trocar uma lâmpada.

No caso, só nos resta a alternativa E.

GABARITO: E.

405. (Ano: 2018 Banca: FUNDATEC Órgão: PC-RS Cargo: Escrivão e de Inspetor de Polícia - Tarde) Supondo a verdade 
da sentença aberta “Alguns investigados são advogados, mas nem todos os investigados 
têm domicílio conhecido”, podemos deduzir a verdade da alternativa:

a) Todos investigados são advogados e têm domicílio conhecido.

b) Todos investigados são advogados e não têm domicílio conhecido.

c) Alguns investigados são advogados e têm domicílio conhecido.

d) Alguns investigados são advogados e alguns investigados têm domicílio conhecido.

e) Alguns investigados são advogados e alguns investigados não têm domicílio conhecido.

SOLUÇÃO

“Todos investigados têm domicílio conhecido”

Quantificador universal: “todos”

Predicado: “investigados têm domicílio conhecido”

Assim, a negação de quantificador “todo” é “algum” e a negação do predicado “investi-
gados têm domicílio conhecido” é “investigados não tem domicílio conhecido”.

Logo, a resposta final é “alguns investigados não têm domicílio conhecido”.

GABARITO: E.

406. (Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: IBGE Cargo: Analista Censitário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Apli-

cações - Web Mobile) Marcelo foi chamado para uma reunião com seu chefe. Nessa reunião 
ocorreu o seguinte diálogo:

Chefe: Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados.

Marcelo: Não é verdade o que Pedro disse.

Se o chefe considerou que Marcelo falou a verdade, ele pode concluir logicamente que, dos 
relatórios recebidos por Pedro:

a) pelo menos um relatório não foi avaliado.

b) um único relatório não foi avaliado.

c) nenhum relatório foi avaliado.
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d) mais da metade dos relatórios não foram avaliados.

e) somente um relatório foi avaliado.

SOLUÇÃO

A frase do chefe é uma proposição universal afirmativa, pois contém o quantificador “to-
dos” e não contém qualificadores de negação. A negação de uma universal afirmativa é 
uma proposição particular negativa. Logo, a resposta correta é “pelo menos um relatório 
não foi avaliado”, como mostrando no esquema a seguir:

Universal Afirmativa

Todos os relatórios que Pedro recebeu foram avaliados.

Pelo menos um relatório não foi avaliado. (Particular Negativa)

GABARITO: A.

407. (Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Cargo: Cardiologia (CH-UFPA)) A negação de “Todos os 
alunos vão gabaritar a prova de Matemática” é

a) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de Matemática”.

b) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de Matemática”.

c) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de Matemática”.

d) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de Matemática”.

e) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de Matemática”.

SOLUÇÃO

A negação de “Todo A é B” será “algum A não é B”.

Dessa forma, a negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de Matemática” será 
“Existem alunos que não vão gabaritar a prova de Matemática”.

GABARITO: A.

INFORMÁTICA
408. (Ano: 2015 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Caieiras - SP Cargo: Auxiliar Administrativo / Recepcionista) 

Assinale a alternativa que contém, corretamente, nomes de Navegadores de Internet e 
sites de pesquisa:

a) Navegadores de Internet: Internet Explorer, Chrommi e Safira. Sites de Pesquisa: www.
google.com.br e www.pesquisa.com.br.

b) Navegadores de Internet: Internet Explorer, Cromebook e Safari. Sites de Pesquisa: 
www.google.com.br e www.procura.com.br.

c) Navegadores de Internet: Internet Explorer, Chrome e Safari. Sites de Pesquisa: www.
google.com.br e www.bing.com.
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d) Navegadores de Internet: Crome, Opera e Safari. Sites de Pesquisa: www.google.com.
br e www.bing.com.

e) Navegadores de Internet: Crome, Mozila Firefind e Safari. Sites de Pesquisa: www.
google.com.br e www.bing.com.

Observa-se nas alternativas que são navegadores apenas: Internet Explorer, Safari, Chro-
me e Opera.

De acordo com as opções, são sites de pesquisas apenas: www.google.com e www.bing.
com.

GABARITO: C.

409. (Ano: 2006 Banca: FCC Órgão: TRE-AP Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa) O endereço de um site 
na Internet, no formato www.nomedodominio.br, do qual foram suprimidos um ponto e 
uma abreviatura de três letras, normalmente indica que se trata de um site do tipo:

a) comercial.

b) governamental.

c) organizacional.

d) educacional.

e) genérico.

No Brasil os domínios são gerenciados no Registro.br (via Fapesp) e organizados em 
categorias, por exemplo:

Genéricos (Ex. com.br, net.br e art.br);

Pessoas Físicas (Ex. blog.br, flog.br e wiki.br); e

Profissionais Liberais (Ex. adm.br, adv.br e enf.br).

No caso da questão em tela, a ausência das três letras para no formato www.nomedodo-
minio.br indica tratar-se de um padrão para instituições de ensino superior (educacionais).

GABARITO: D.

410. (Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCU Cargo: Técnico de Controle Externo - Área Administrativa) A 
Internet é controlada no Brasil pela ANATEL, órgão governamental regulamentador de 
telecomunicação no país.

Certo (   )                Errado (   ) 

A Internet no Brasil não é controlada pela ANATEL. Conforme a Portaria Interministerial 
N° 147, de 31 de maio de 1995, compete ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR) 
as funções gerenciais de coordenação e de deliberação dessa rede no Brasil.

GABARITO: ERRADO.
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411. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TER-BA Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa) Um sítio 
de chat ou de bate-papo é um exemplo típico de grupo de discussão em que os assuntos 
são debatidos em tempo real. Para essa finalidade, a comunicação pode ser de forma as-
síncrona, o que significa que é desnecessária a conexão simultânea de todos os usuários.

Certo (   )                Errado (   ) 

O fator determinante para responder esta questão é a expressão “em tempo real”.

Quando a comunicação é realizada ao mesmo tempo (simultânea) entre os interlocutores, 
trata-se de comunicação síncrona (Ex. ligação telefônica).

Nesta questão o examinador utilizou as expressões “chat” ... “em tempo real” e, por este 
motivo, a afirmação correta seria síncrona ao invés de assíncrona, como no comando da 
questão.

Por outro lado, quando houver um lapso temporal entre as trocas de mensagens, tanto na 
visualização quanto na resposta, trata-se de comunicação assíncrona (Ex. cartas, e-mails).

GABARITO: ERRADO.

412. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV-AM Cargo: Assistente Administrativo) A atual Internet, maior 
rede do mundo, possui um proprietário. Ela é controlada [dominada] por cientistas e 
engenheiros americanos.

Certo (   )                Errado (   ) 

A Internet não tem um proprietário, nem controle central. Originou-se no meio militar, 
tendo sido disponibilizada para instituições de ensino superior e, em seguida, aberta 
comercialmente no início dos anos 90.

GABARITO: ERRADO.

413. (Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEED-PR Cargo: Professor - Informação e Comunicação) Na Inter-
net, cookies são informações:

a) armazenadas em um servidor web por um sítio que o usuário visita.

b) armazenadas no computador do usuário por um sítio que ele visita.

c) sobre o tamanho do disco rígido do computador do usuário.

d) acerca do tipo e da velocidade do processador do computador do usuário.

e) armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas para outro 
computador.

Cookies, em tecnologia, são pequenos arquivos de texto armazenados no navegador 
durante o acesso a algum site, normalmente contendo informações sobre o perfil de 
navegação do usuário.

Errado: cookies são sempre armazenados na máquina do cliente (usuário);

Certo: conforme a definição acima;

Errado: trata-se de informações do usuário, normalmente de perfil de navegação;

https://www.alfaconcursos.com.br


inForMÁtica 261

Errado: não armazena informações de hardware da máquina;

Errado: os arquivos de cookies são gerenciáveis pelo usuário, cabendo ao mesmo aceitar, 
rejeitar ou excluir os cookies, dessa forma não são arquivos secretos.

GABARITO: B.

414. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Cargo: Assistente Administrativo) No que diz respei-
to aos conceitos de redes de computadores, ao sítio de busca Google e aos conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, julgue o item.

A Internet de hoje é utilizada unicamente para a transferência de documentos textuais.

Certo (   )                Errado (   ) 

A Internet transfere todo tipo de informação digital que podem ser textos, imagens, 
áudios e vídeos.

GABARITO: ERRADO.

415. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRO-DF (RS) Cargo: Fiscal I) A respeito dos conceitos básicos de re-
des de computadores, dos procedimentos de Internet, do programa de navegação Mozilla 
Firefox, em sua versão mais atual, e do programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 
2016, julgue o item.

A URL (Uniform Resource Locator) é usada para localizar uma página web.

Certo (   )                Errado (   ) 

URL significa: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recurso), trata-se de 
um endereço para acessar algum recurso da Internet ou Intranet, normalmente um site 
(ou páginas web).

GABARITO: CERTO.

416. (Ano: 2020 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura de Araguaína - TO Cargo: Técnico I - Enfermeiro) Considere os 
seguintes softwares:
I. Mozilla Thunderbird;

II. Opera;

III. Microsoft Edge;

IV. Mozilla Firefox;

V. Microsoft Outlook.

Assinale a alternativa que indica corretamente quais destes softwares são navegadores Web.

a) apenas I.

b) apenas II e III.

c) apenas II, III e IV.

d) apenas III e IV.

Navegador Web ou Web Browser é um aplicativo (software) que possibilita a navegação 
nos sites da Internet.
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Errado: Item I (Mozilla Thunderbird) trata-se de um programa de correio eletrônico;

Errado: Item IV (Microsoft Outlook) trata-se de outro programa de correio eletrônico;

Certo: Opera, Edge e Firefox são Navegadores Web;

Errado: está incompleta, o Item II (Opera) é um Navegador Web.

GABARITO: C.

417. (Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CODEVASF Cargo: Analista em Desenvolvimento Regional) A res-
peito de noções de informática, julgue o item a seguir.

O navegador Google Chrome dispõe de recursos para traduzir textos de uma página web 
acessada.

Certo (   )                Errado (   ) 

Dentre as diversas ferramentas disponibilizadas pelo Navegador Google Chrome, uma 
delas é o tradutor que pode ser utilizado através do clique no botão direito do mouse, 
dentro de uma página web acessada, na opção “traduzir para o português”.

GABARITO: CERTO.

418. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Ministério da Economia Cargo: Técnico de Complexidade Intelec-

tual - Arquivologia) No Internet Explorer, é possível abrir várias janelas dentro de uma mesma 
guia do navegador.

Certo (   )                Errado (   ) 

O examinador inverteu as informações. Várias guias (ou abas) podem ser abertas dentro 
de uma janela do Internet Explorer e não o contrário.

GABARITO: ERRADO.

419. (Ano: 2020 Banca: IBGP Órgão: Prefeitura de Mário Campos - MG Cargo: Agente Administrativo III) Assinale a 
alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo de navegação que permite navegar sem 
deixar vestígios, no Internet Explorer.

a) Navegação PrivateOn.

b) Navegação InPrivate.

c) Navegação SecurityOn.

d) Navegação InSecurity.

A navegação InPrivate é um recurso do Internet Explorer que permite ao usuário navegar 
pela Internet sem armazenar determinados tipos de informações no computador local, 
como histórico, arquivos temporários, cookies e dados fornecidos em formulários, ademais:

No Internet Explorer chama-se Navegação InPrivate (CTRL + SHIFT + P)

No Mozilla Firefox chama-se Navegação Privativa (CTRL + SHIFT + P)

No Google Chrome chama-se Navegação Anônima (CTRL + SHIFT + N)

No Microsoft Edge chama-se Navegação InPrivate (CTRL + SHIFT + N)
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GABARITO: B.

420. (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Marília - SP Cargo: Supervisor de Saúde) Usando o navegador 
Google Chrome 87, em sua configuração padrão, um usuário navegou em um website. 
Automaticamente, esse endereço ficou gravado:

a) nos favoritos.

b) no histórico.

c) nas extensões.

d) nos downloads.

e) na página de inicialização.

No modo de navegação normal, os sites visitados pelo usuário são costumeiramente ar-
mazenados numa lista dentro do histórico do navegador, ficando disponível pelo período 
que o usuário definir.

Errado: favoritos armazena uma lista de sites preferidos;

Certo: histórico, conforme descrito acima;

Errado: extensões (ou complementos) permite expandir as funcionalidades de um Na-
vegador Web;

Errado: download é a transferência de arquivos de uma máquina na Internet (servidor) 
para o computador do usuário (cliente);

Errado: página de inicialização é a primeira página web carregada por um navegador, 
normalmente configurada pelo usuário.

GABARITO: B.

421. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Ministério da Economia Cargo: Técnico de Complexidade Intelectual - 

Arquivologia) Instalados em navegadores da Web, os complementos são aplicativos utilizados 
para permitir que determinados conteúdos sejam exibidos na tela.

Certo (   )                Errado (   ) 

Complemento ou extensão (ou até plug-in) é um software que acrescenta algum novo 
recurso a um outro programa. No caso de navegadores podem ser utilizados para permitir 
que determinados conteúdos sejam exibidos na tela como, por exemplo, arquivos em PDF.

GABARITO: CERTO.

422. (Ano: 2020 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura de Araguaína - TO Cargo: Guarda Municipal) O comando “Ins-
pecionar”, no Google Chrome, e o comando “Inspecionar elemento”, no Firefox, fazem, 
respectivamente:

a) mostrar o código fonte da página aberta e mostrar as configurações de impressão 
do navegador.

b) mostrar as configurações de impressão do navegador e abrir uma nova aba.

c) ambos mostram o código fonte da página aberta.
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d) ambos abrem uma nova aba.

Tanto “Inspecionar” no Google Chrome quanto “Inspecionar elemento” no Firefox têm 
a mesma função: exibir o código-fonte de uma página web, incluindo-se elementos de 
estilo e programação.

Estas funcionalidades podem ser acessadas através de um clique no botão direito do 
mouse dentro da página web acessada.

GABARITO: C.

423. (Ano: 2020 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Barão de Cocais - MG Cargo: Fiscal de Meio 

Ambiente) No navegador de internet Google Chrome, há várias funcionalidades, realizadas 
por meio de teclas de atalho.

A funcionalidade “Ir para a última guia à direita” tem como teclas de atalhos:

a) Ctrl + 9.

b) Ctrl + End.

c) Ctrl + seta para a esquerda.

d) Ctrl + Home.

Trata-se de questão de teclas de atalho no Google Chrome.

Correto: “Ctrl + 9” será apresentado na tela do usuário a última guia à direita.

Errado: “CTRL + END” não exerce nenhuma função.

Errado: “CTRL + seta para a esquerda” move o cursor para o início da palavra anterior 
num campo de texto.

Errado: “CTRL + HOME” não exerce nenhuma função.

GABARITO: A.

424. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: FITO Cargo: Assistência Administrativa) Uma atividade muito comum 
a usuários que navegam na internet é localizar textos numa página. O atalho por teclado 
que permite localizar textos numa página sendo exibida por meio do Google Chrome 67, 
em sua configuração padrão, é:

a) Ctrl + B.

b) Ctrl + P.

c) Ctrl + F.

d) Ctrl + H.

e) Ctrl + J.

Trata-se de questão de teclas de atalho no Google Chrome.

Errado: “Ctrl + B” não exerce nenhuma função.

Errado: “CTRL + P” abre opções para imprimir a página atual.
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Correto: “CTRL + L” abre a barra Localizar para pesquisar na página atual.

Errado: “CTRL + H” abre a página do histórico em uma nova guia.

Errado: “CTRL + J” abre a página de downloads em uma nova guia.

GABARITO: C.

425. (Ano: 2021 Banca: Quadrix Órgão: CRECI - 14ª Região (MS) Cargo: Assistente Administrativo) O Google Chro-
me pode ser instalado tanto no sistema operacional Windows 8 quanto no Windows 10.

Certo (   )                Errado (   ) 

De acordo com o site de suporte do Google Chrome, em ambiente Windows o requisito 
para instalação desta ferramenta é: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
ou versão posterior.

GABARITO: CERTO.

426. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-DF Cargo: Auditor Fiscal) O atalho SHIFT + ESC permite 
acessar o Gerenciador de Tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome 
em execução.

Certo (   )                Errado (   ) 

O atalho SHIFT + ESC abre o Gerenciador de tarefas do Google Chrome, recurso que per-
mite forçar o fechamento de uma guia, janela, ou extensão que não estiver funcionando 
corretamente.

GABARITO: CERTO.

427. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO-5°Região Cargo: Assistente Administrativo) Pelo fato de ser 
um navegador robusto e ágil, o Chrome não enfrenta qualquer tipo de problema para 
carregar páginas.

Certo (   )                Errado (   ) 

Lembre-se que qualquer software pode apresentar falhas, inclusive os navegadores. 
Falhas de conexão ou excesso de páginas abertas podem ser eventualmente causas de 
problemas de carregamento de páginas.

GABARITO: ERRADO.

428. (AUTOR) Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc apresentado abaixo:

Ao inserir a fórmula =SOMASE(B2:B6;”>=20”) na célula B7, o resultado será 80.
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Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

A fórmula =SOMASE(B2:B6;”>=20”) irá somar os itens entre B2 e B6 que sejam maiores 
ou iguais a 20, logo, serão somados os valores das células B4, B5 e B6 (40 + 20 + 20), 
totalizando 80.

SOLUÇÃO COMPLETA

Cópia da tela com o resultado:

GABARITO: CERTO.

429. (AUTOR) Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc apresentado abaixo:

Ao inserir a fórmula =SOMASE(B2:B6;”Água”;B2:B6) na célula B7, o resultado será 10.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

O resultado será zero, pois a fórmula fez a busca por um valor na coluna errada. Veja que 
o intervalo de teste está na coluna B, e o valor do teste é “Água”, que está na coluna A, 
por isso, o Calc não encontrará o referente e não haverá soma alguma.

SOLUÇÃO COMPLETA

Segue a sintaxe do comando SOMASE do calc:

=SOMASE(<intervalo a ser comparado>;<critério>;<intervalo a ser somado>)
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GABARITO: ERRADO.

430. (AUTOR) Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc apresentado abaixo:

A fórmula =SOMASES() poderá somar intervalo de valores levando em consideração mais de 
um critério de condição.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

O SOMASES é parecido com o SOMASE, a diferença é que o SOMASES pode utilizar vá-
rios critérios de teste. Para haver a soma do intervalo selecionado, todas as condições 
precisam ser verdadeiras.

SOLUÇÃO COMPLETA

Sintaxe do SOMASES:

=SOMASES(<intervalo_de_valores_a_somar>;<intervalo_criterio1>;<criterio1>; <intervalo_criterio2>;<criterio2>)

GABARITO: CERTO.

431. (ANO: 2012 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia PROVA: Técnico) No aplicati-
vo BrOfficeCalc 3.0, o valor da célula A2 poderá ser testado utilizando-se a função 
=SE(A2>1000;A2*0,15;A2*0,05); se o referido valor for maior que 1.000, deverá ser mul-
tiplicado por 0,05.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

Se o valor for maior que 1.000 ele será multiplicado por 0,15. Caso não seja, ele será 
multiplicado por 0,05.

SOLUÇÃO COMPLETA

Sintaxe da função SE:

=SE(<teste lógico>;<ação caso teste verdadeiro>;<ação caso teste falso>)

GABARITO: ERRADO.
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432. (AUTOR) Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc apresentado abaixo:

A fórmula =SE(B2>20;”Está caro”;”Está barato”) será aplicada na célula B7 e, após apertar a 
tecla enter, será exibida na célula a frase “Está barato”.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

A fórmula verificará se o conteúdo da célula B2 é maior que 20. Caso fosse, apresentaria 
a frase “Está caro”; porém, como o valor é 10 (menor que 20), será mostrada na célula 
a frase “Está barato”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Cópia da tela com o resultado:

GABARITO: CERTO.
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433. (AUTOR) Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc apresentado abaixo:

A fórmula =PROCV(C6;A2:B6;2) será aplicada na célula C7 e terá como função buscar por 
valores na coluna A. Caso encontre, apresentará na célula o resultado correspondente, da 
mesma linha, da coluna B.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

O PROCV procura valores na vertical, ou seja, faz a busca por um valor determinado em 
uma coluna e pode responder com qualquer outro valor referente ao encontrado na 
mesma linha.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:

Nesse caso, o valor de pesquisa foi a célula C6. A matriz de busca está entre A2 e B6, logo, o retorno será na segunda 
coluna. Foi digitado “Gelo” na célula C6 e o Calc retornou com o valor R$20, pois é o que está na segunda coluna 
da linha “Gelo” (A6).

GABARITO: CERTO.
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434. (AUTOR) Leve em consideração o LibreOffice Calc e verifique a assertiva abaixo:

A função PROCV fará buscas em uma determinada matriz e responderá os valores encontra-
dos de acordo com o que for selecionado pelo usuário, porém, esse valor precisará estar na 
mesma linha do valor encontrado.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

O PROCV procura valores na vertical, ou seja, faz a busca por um valor determinado em 
uma coluna e pode responder com qualquer outro valor referente ao encontrado na 
mesma linha.

SOLUÇÃO COMPLETA

Sintaxe do PROCV:

=PROCV(<valor procurado>;<matriz>;<coluna>;<valor aproximado?>)

GABARITO: CERTO.

435. (AUTOR) Leve em consideração o LibreOffice Calc e verifique a assertiva abaixo:

A função RAIZ() calculará a raiz quadrada de um número qualquer.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função RAIZ() irá calcular a raiz quadrada de um número.

SOLUÇÃO COMPLETA

Exemplo na prática:

Veja que a função está fazendo a raiz quadrada do valor contido na célula B8. A célula B8 possui o número 100. A 
raiz quadrada de 100 é 10, conforme o resultado da célula B7.

GABARITO: CERTO.

436. (AUTOR) Leve em consideração o LibreOffice Calc e verifique a assertiva abaixo:

A função E() retornará o valor falso se uma das expressões for falsa.

Certo (   )                Errado (   )
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SOLUÇÃO RÁPIDA

Está correto, pois a função E() só será verdadeira quando todas as expressões forem 
verdadeiras.

SOLUÇÃO COMPLETA

A função E retorna resultado do tipo lógico, sendo verdadeiro somente quando todas as expressões forem verdadeiras.

A seguir, a sintaxe dessa função:

=E(Expressão1; Expressão2; Expressão n)

GABARITO: CERTO.

437. (AUTOR) Leve em consideração o LibreOffice Calc e verifique a assertiva abaixo:

A função OU() retornará o valor falso se uma das expressões for falsa.

Certo (   )                Errado (   )

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função OU() só será falsa quando todas as expressões forem falsas.

SOLUÇÃO COMPLETA

A função OU() retorna resultado do tipo lógico, sendo falso somente quando todas as expressões forem falsas.

A seguir, a sintaxe dessa função:

=OU(Expressão1; Expressão2; Expressão n)

GABARITO: ERRADO.

438. (ANO: 2019 Banca: IF-ES Órgão: IF-ES PROVA: Enfermeiro Sobre os dados de uma planilha 
criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função =SOMASE(A1:A5;“M”;B1:B5. Essa função 
permitirá:). somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, cujo conteúdo da célula da 
coluna A da linha correspondente seja igual a M.

a) somar o número de vezes que o valor M aparece no intervalo de células A1 a B5.

b) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5.

c) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, cujo conteúdo da célula da coluna 
B da linha correspondente seja igual a M.

d) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Os valores somados estarão na coluna B e a coluna A será usada apenas para verificar o 
teste, que confere se alguma delas é igual a “M”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Segue a sintaxe do comando SOMASE do Calc:

=SOMASE(<intervalo a ser comparado>;<critério>;<intervalo a ser somado>)

GABARITO: A.
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439. (ANO: 2016 Banca: FCM Órgão: Prefeitura de Barbacena-MG PROVA: Advogado) A figura abaixo apre-
senta uma planilha do LibreOffice Calc.

Ao inserir a função =SOMASE(A1:E1;“>0”;A2:E2), o conteúdo retornado na célula C3 será:

a) –7.

b) 7.

c) 4.

d) –4.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É importante entender a sintaxe do comando SOMASE, pois o critério de ser maior do 
que zero é a condição aplicada no intervalo de A1 até E1 – porém, o intervalo que será 
somado está entre A2 e E2. Logo, o teste irá selecionar para soma os números -1, -2 e -4, 
pois eles estão nas colunas das células que atendem as condições de ser maior que zero.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:

Sintaxe do comando SOMASE, do Calc:

=SOMASE(<intervalo a ser comparado>;<critério>;<intervalo a ser somado>

GABARITO: A.

440. (AUTOR) (adaptada) A figura abaixo apresenta uma planilha do LibreOffice Calc.)

Ao inserir a função =SOMASE(A1:E1;“<1”;A2:E2), o conteúdo retornado na célula C3 será:

a) –7.

b) 7.

c) 4.

d) –4.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

É importante entender a sintaxe do comando SOMASE, pois o critério de ser menor que 
1 é a condição aplicada no intervalo de A1 até E1 (linha 1) – porém, o intervalo que será 
somado está entre A2 e E2 (linha 2). Logo, o teste irá selecionar para soma os números 3 
e 1, pois eles estão nas colunas das células que atendem as condições de ser menor que 1.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:

Sintaxe do comando SOMASE do Calc:

=SOMASE(<intervalo a ser comparado>;<critério>;<intervalo a ser somado>)

GABARITO: C.

441. (ANO: 2013 Banca: UFMT Órgão: UFMT PROVA: Economista Analise a planilha abaixo, do LibreOffice Calc 4.0.4 

(idioma Português).) 

O valor exibido na célula C4 quando nela se aplicar a fórmula =SOMASE(A1:A3;”>=2”;B1:B3) é:

a) 7.

b) 1.

c) 8.

d) 14.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

A função selecionará as células da coluna A que forem maiores ou iguais a 2, porém a 
soma será feita na célula correspondente da coluna B. Logo, serão selecionadas as células 
A2 e A3, e a soma será feita nas células correspondentes, ou seja, a soma será entre B2 
e B3. O resultado será 8.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:

GABARITO: C.

442. (AUTOR(adaptada) Analise a planilha abaixo, do LibreOffice Calc.)

O valor exibido na célula C4 quando nela se aplicar a fórmula =SOMASE(A1:A3;”>=2”;A1:A3) é:

a) 8.

b) 6.

c) 14.

d) 5.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

A função selecionará as células da coluna A que forem maiores ou iguais a 2, e irá somar 
a mesma coluna A. Logo, serão selecionadas as células A2 e A3, e a soma será feita entre 
elas, com o resultado 5.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:

GABARITO: D.

443. (AUTOR) Considere as tecnologias e funções do LibreOffice Calc e indique qual função irá 
calcular a soma de um intervalo de células com apenas uma condição.). 

a) =SOMASE(A1:A10;”>=2”).

b) =SOMASES(B1:B4;A1:A4;”Felipe”;C1:C4;”Nascimento”).

c) =SE(A1>2;A1+A10).

d) =SES(A1>2; A1<=10;A1+A10).

SOLUÇÃO RÁPIDA

O SOMASES faz vários testes, com critérios diferentes para decidir pela soma.

SOLUÇÃO COMPLETA

SOMASE → faz a soma apenas das células que respondem ao critério;

SOMASES → é possível incluir vários critérios para a soma;

SE → função condicional.

GABARITO: B.

444. (AUTOR) Considere as tecnologias e funções do LibreOffice Calc e indique qual função é 
capaz de procurar por valores específicos e retornar qualquer célula que esteja na mesma 
linha do valor encontrado.)

a) SOMASE().

b) SE().

c) OU().

d) PROCV().
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SOLUÇÃO RÁPIDA

O PROCV procura valores na vertical, ou seja, faz a busca por um valor determinado em 
uma coluna e pode responder com qualquer outro valor referente ao encontrado na 
mesma linha.

SOLUÇÃO COMPLETA

Sintaxe do PROCV:

=PROCV(<valor procurado>;<matriz>;<coluna>; <valor aproximado?>)

GABARITO: D.

445. (AUTOR) O LibreOffice Calc permite verificações lógicas entre expressões. A função que 
retorna valores falsos apenas quando todas as expressões forem falsas é:

a) SOMASE().

b) SE().

c) OU().

d) PROCV().

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função OU() só será falsa quando todas as expressões forem falsas.

SOLUÇÃO COMPLETA

A função OU() retorna resultado do tipo lógico, sendo falso somente quando todas as expressões forem falsas.

A seguir, a sintaxe dessa função:

=OU(Expressão1; Expressão2; Expressão n)

GABARITO: C.

446. (AUTOR) O LibreOffice Calc permite a alteração e manipulação de caracteres. Uma função 
que permite deixar todas as letras maiúsculas é:

a) MAIOR().

b) ALTO().

c) MAIUSCULA().

d) E().

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função MAIUSCULA() permite alterar a formatação de uma célula com texto.

SOLUÇÃO COMPLETA

Imagem com demonstração:
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GABARITO: C.

447. (AUTOR) O LibreOffice Calc permite verificações lógicas entre expressões. A função que 
retorna valores verdadeiros apenas quando todas as expressões forem verdadeiras é:

a) SE().

b) OU().

c) SOMASE().

d) E().

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função E() só será verdadeira quando todas as expressões forem verdadeiras. Porém, 
basta que uma delas seja falsa para que o resultado seja falso.

SOLUÇÃO COMPLETA

A função E retorna resultado do tipo lógico, sendo verdadeiro somente quando todas as expressões forem verdadeiras.

A seguir, a sintaxe dessa função:

=E(Expressão1; Expressão2; Expressão n)

GABARITO: D.

448. (Ano: 2020 Banca: Itame Órgão: Prefeitura de Colinas do Sul - GO Cargo: Agente de Combate à Endemia) Apli-
cando a função suspender no sistema operacional Windows 7, é incorreto afirmar:

a) Acionando está função, a energia consumida da bateria é maior que o estágio em 
funcionamento e essa configuração não é recomendada.

b) O computador é iniciado mais rápido ao religar.

c) Os notebooks e tablets entram em suspensão quando você fecha a tampa ou pres-
siona o botão de energia.

d) É utilizado quando não for usar o computador por algum tempo.
Questões sobre o modo “Suspender do Windows” são recorrentes, todo candidato precisa 
saber 4 informações básicas:

1 – Estado que consome pouca energia;

2 – Salva a sessão de trabalho atual na memória RAM;

2 – Permite o computador iniciar rapidamente; e

3 – O usuário volta a trabalhar no ponto que parou.
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Tendo em vista que o comando da questão pede a alternativa INCORRETA, a resposta é 
a Letra “A” por afirmar maior consumo de energia.

GABARITO: A.

449. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: Fundacentro Cargo: Assistente em Ciência e Tecnologia) Assinale a al-
ternativa que contém a opção do menu de contexto da Lixeira, que pertence à Área de 
Trabalho do Windows 7, em sua configuração padrão, que permite, após confirmação, 
excluir permanentemente os arquivos da Lixeira.

a) Esvaziar Lixeira.

b) Excluir todos os itens.

c) Restaurar todos os itens.

d) Restaurar Lixeira.

e) Excluir Lixeira.

Lembre-se que a Lixeira do Windows é um local para armazenar arquivos e pastas excluí-
dos pelo usuário que podem ser restaurados mais tarde.

Uma das formas de excluir permanentemente os arquivos da Lixeira é clicar com o botão 
direito no ícone da Lixeira, selecionar “Esvaziar Lixeira”.

GABARITO: A.

450. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Cargo: Técnico Judiciário - Telecomunicações e Eletricidade) 

Com relação ao Windows 7, julgue o item subsequente.

O ícone Computador, no menu Iniciar, permite ao usuário acessar a pasta de caixa postal da 
sua configuração de correio eletrônico.

Certo (   )                Errado (   ) 

A opção “computador” ou “meu computador” no menu Iniciar irá abrir o Windows Ex-
plorer (atualmente chamado de Explorador de Arquivos), exibindo pastas, dispositivos e 
unidades de armazenamento e os locais de rede. Nada relacionado ao correio eletrônico.

GABARITO: ERRADO.

451. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: IPT-SP Cargo: Auxiliar Administrativo) O botão Iniciar, no MS-Windows 
7, em sua configuração padrão, está localizado ___________

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) na Barra de Tarefas.

b) no Painel de Controle.

c) na Área de Notificação.

d) no Menu de Contexto.

e) nos Acessórios.
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O botão Iniciar, localizado normalmente no lado esquerdo do rodapé da área de traba-
lho, fica situado na barra de tarefas. Podendo ser acionado pelo usuário também pelos 
atalhos “botão WIN” ou “Ctrl+Esc”.

GABARITO: A.

452. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Cargo: Técnico Judiciário) Ao se clicar com o botão direi-
to do mouse sobre a barra de tarefas e escolher a opção Propriedades, é possível, entre 
outras funções, personalizar o menu Iniciar.

Certo (   )                Errado (   ) 

A questão é autoexplicativa. Cabe apenas acrescentar que na Janela Propriedades pode-
mos personalizar tanto o Menu Iniciar quanto a própria Barra de Tarefas.

GABARITO: CERTO.

453. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Cargo: Técnico Judiciário) Com relação ao Windows 7, 
julgue o item subsequente.

No Windows 7, por meio do menu Iniciar, o usuário tem acesso às impressoras cujos drivers 
foram instalados no computador em uso e que estão, consequentemente, disponíveis para 
impressão.

Certo (   )                Errado (   ) 

Uma das formas de acessar as impressoras instaladas é:

Botão Iniciar > Dispositivos e Impressoras.

GABARITO: CERTO.

454. (Ano: 2013 Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ Órgão: SMA-RJ Cargo: Administrador) No Windows 7 
BR, dois atalhos de teclado podem ser utilizados como alternativa à ação de pressionar o 
botão Iniciar por meio do mouse. Esses atalhos de teclado são:

a) Ctrl + Esc e tecla F11.

b) Alt + Esc e tecla Windows.

c) Ctrl+ Esc e tecla Windows.

d) Alt + Esc e tecla F11.

Questão recorrente. Lembrando que o botão Iniciar fica situado na barra de tarefas. 
Podendo ser acionado pelo usuário também pelos atalhos “botão WIN” ou “Ctrl+Esc”.

a) Errado – “tecla F11” permite maximizar ou minimizar a janela ativa;

b) Errado – “ALT + ESC” alterna entre janelas na ordem em que foram abertas;

c) Correto – conforme citado acima;

d) Errado – conforme descrito nas alternativas “a” e “b”.

GABARITO: C.
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455. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DETRAN-ES Cargo: Assistente Técnico de Trânsito) Com relação 
ao sistema operacional Windows 7, julgue o próximo item.

Ao se desligar o computador clicando o botão Iniciar e, em seguida, Desligar, todos os progra-
mas serão fechados. Nesse caso, os arquivos de trabalho eventualmente abertos e modificados 
serão automaticamente salvos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Após os passos descritos no enunciado da questão, os arquivos não serão salvos automa-
ticamente, sendo que o usuário terá a oportunidade de salvar os arquivos que estavam 
abertos.

GABARITO: ERRADO.

456. (Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Câmara de Salvador - BA Cargo: Assistente Legislativo Municipal) O botão 
Desligar na tela de início do Windows 7 oferece algumas opções complementares, dentre 
elas, Bloquear, Fazer logoff, Reiniciar, Suspender, Trocar usuário.

Dessas opções, as únicas que preservam o estado da sessão atual, tais como aplicativos abertos 
e arquivos em edição, de modo que o usuário corrente possa a ela voltar, é:

a) Bloquear, Suspender.

b) Bloquear, Suspender, Trocar usuário.

c) Bloquear, Fazer logoff, Suspender, Trocar usuário.

d) Suspender, Trocar usuário, Fazer logoff.

e) Suspender, Trocar usuário.

O Windows oferece diversas opções para economia de energia e controle da sessão, é 
importante o candidato saber as diferenças de cada uma:

1 – Desligar: os arquivos são fechados e o computador é desligado.

2 – Bloquear: os arquivos continuam abertos e o computador permanece ligado, com-
putador fica bloqueado para o usuário atual.

3 – Fazer logoff: os arquivos são fechados e computador mantido ligado, possível o acesso 
de outros usuários.

4 – Reiniciar: os arquivos são fechados e o computador é reiniciado.

5 – Suspender: a sessão do usuário (memória RAM) é armazenada no disco rígido e o 
computador é desligado. Ao ligar a máquina, as informações são carregadas na memória 
RAM e o usuário retorna ao trabalho em sua sessão.

6 – Trocar usuário: a sessão de trabalho permanece aberta do usuário atual, todavia outro 
usuário pode usar o computador.

Após estas considerações, resposta Letra “B”: Bloquear, Suspender e Trocar usuário as 
únicas que preservam o estado da sessão atual.

GABARITO: B.
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457. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: CRB 10º Região - RS Cargo: Auxiliar Administrativo) Acerca de aplicativos, 
do editor de texto Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 7, julgue o 
item que se segue.

A barra de tarefas do Windows 7 é composta unicamente por ícones referentes aos programas 
que estão abertos, ou seja, em execução.

Certo (   )                Errado (   ) 

Em geral a Barra de Tarefas do Windows historicamente possui três partes: o botão Iniciar, 
a área de acesso rápido aos programas e área de notificação.

Na área de acesso rápido aos programas não são exibidos apenas programas que estão 
em execução, podem estar disponíveis também softwares que foram fixados na Barra 
de Tarefas.

GABARITO: ERRADO.

458. (Ano: 2014 Banca: FUNCAB Órgão: PRODAM-AM Cargo: Analista Administrativo) A área do Windows para 
mostrar notificações sobre eventos como email de entrada e conectividade de rede se 
localiza:

a) no lado direito da Barra de Tarefas.

b) no lado esquerdo da Barra de Tarefas.

c) no Painel de Controle

d) no Menu Iniciar.

e) na Área de Trabalho.

Questão recorrente. Lembrando-se que, em geral, a Barra de Tarefas do Windows his-
toricamente possui três partes: o botão Iniciar, a área de acesso rápido aos programas 
e área de notificação.

A área de notificação situa-se no canto inferior direito da Barra de Tarefas (Acessível pelo 
atalho “Win+B”).

GABARITO: A.

459. (Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: CODEBA Cargo: Técnico Portuário (Adaptada)) No sistema operacional 
Windows 7 BR, a execução do atalho de teclado Win + M tem por finalidade:

a) maximizar uma janela aberta.

b) mostrar a Área de Trabalho.

c) minimizar todas as janelas.

d) mostrar a janela do Windows Explorer.

e) maximizar a Área de Notificação.

Cuidado com “WIN+M” e “WIN+D”, o resultado para o usuário é o mesmo praticamente, 
mas como definição o primeiro minimiza todas as telas e o segundo mostra a área de 
trabalho. Dessa forma, resposta Letra “C”.

GABARITO: C.
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460. (Ano: 2019 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Resende - RJ Cargo: Engenheiro Civil) De modo geral, o 
papel da barra de tarefas, no Windows 7, é dar acesso aos programas instalados no com-
putador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente 
certas configurações do Windows. Ela se divide em três seções:

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas.

b) O painel de controle, os programas e o Windows Explorer.

c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador e lixeira).

d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de notificação.

Questão recorrente. Lembrando que, em geral, a Barra de Tarefas do Windows historicamen-
te possui três partes: o botão Iniciar (à esquerda), a área de acesso rápido aos programas 
(parte central), referida na questão como super barra, e área de notificação (à direita).

GABARITO: D.

461. (Ano: 2013 Banca: UFMT Órgão: COPEL Cargo: Técnico Industrial de Eletrônica) Um usuário de um com-
putador com o Windows 7 em Português alterou o Plano de Fundo da Área de Trabalho. 
Qual sequência de passos foi utilizada?

a) Clicar no Botão Iniciar, clicar a opção Computador, depois Plano de Fundo da Área de 
Trabalho e selecionar a opção desejada.

b) Clicar no Botão Iniciar, clicar a opção Imagens, depois Plano de Fundo da Área de 
Trabalho e clicar no botão Salvar as Alterações.

c) Clicar com o botão esquerdo do mouse em Iniciar, clicar a opção Documentos, depois 
Imagens e Plano de Fundo da Área de Trabalho.

d) Clicar com o botão direito do mouse em uma área livre da área de trabalho, clicar a 
opção Personalizar, depois Plano de Fundo da Área de Trabalho, selecionar a opção 
desejada e clicar no botão Salvar as Alterações.

Questão autoexplicativa, basta seguir os passos descritos na Letra “D”, que o resultado 
atenderá o comando da questão.

GABARITO: D.

462. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: FDSBC Cargo: Oficial Administrativo) Para acessar rapidamente o con-
teúdo de uma pasta do HD de um computador a partir da área de trabalho do Windows 7, 
um advogado poderá criar um atalho para essa pasta na área de trabalho do Windows. Os 
primeiros passos para criar tal atalho envolvem um clique com o botão direito do mouse 
na área de trabalho, seguido da escolha das opções:

a) Criar > Atalho > Pasta.

b) Mapear > Atalho > Pasta.

c) Novo > Atalho > Pasta.

d) Inserir > Atalho.

e) Novo > Atalho.
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Algumas informações sobre Atalhos todo candidato deve conhecer:

1 – São representados por ícones com uma seta no canto inferior esquerdo.

2 - Apontam para um arquivo, pasta ou unidade de disco.

3 - Atalhos são arquivos independentes dos objetos aos quais estão associados, dessa 
forma, caso sejam excluídos, não afetam o arquivo, pasta ou unidade de disco principais.

Ademais, há várias formas diferentes de criar um atalho:

1 - Arrastando um objeto com a tecla Alt pressionada até o local de destino;

2 - Arrastando um objeto com as teclas Ctrl+Shift pressionadas até o local de destino;

3 – Clicar com o botão direito no objeto, escolha “Enviar para > Área de Trabalho (criar atalho)”; e

4 - Clicar com o botão direito na área de trabalho ou Windows Explorer, escolha “Novo 
> Atalho”.

GABARITO: E.

463. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP Cargo: Escrevente Técnico Judiciário) Um arquivo gravado na 
área do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, que é sempre exibida na tela 
quando você liga o computador e inicia o Windows, é encontrado:

a) na Área de Trabalho.

b) nas Bibliotecas.

c) nos Documentos.

d) na Caixa de Entrada.

e) em Downloads.

Área de Trabalho (ou Desktop) é a tela inicial do Windows, que contém ícones, papel 
de parede e a barra de tarefas, esta última situada na parte inferior composta do botão 
Iniciar, área de programas de acesso rápido e área de notificações.

Assim os arquivos que o usuário tem acesso logo ao iniciar o Windows estão na área de 
trabalho, dispostos em ícones.

GABARITO: A.

464. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: ARSESP Cargo: Analista de Suporte à Regulação I) No MS-Windows-7, em 
sua configuração padrão, para exibir a área de trabalho, o usuário pode utilizar o atalho 
de teclado:

a) Ctrl+A.

b) Tecla do logotipo do Windows + Z.

c) Tecla do logotipo do Windows + D.

d) Ctrl+Z.

e) Ctrl+D.
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Questão recorrente. Lembrando-se que “WIN+D” é o atalho para mostrar a área de tra-
balho do Windows.

GABARITO: C.

465. (Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: IF-RO Cargo: Administrador) Um usuário do sistema operacional MS 
Windows 7 em português deseja selecionar todos os itens da sua área de trabalho, utili-
zando teclas de atalho. As teclas de atalho para essa situação são CTRL+:

a) X.

b) B.

c) C.

d) A.

“WIN+A” é o atalho para selecionar todos os itens da sua área de trabalho do Windows.

Errado: “CTRL + X” recorta um item selecionado.

Errado: “CTRL + B” sem função.

Errado: “CTRL + C” copia o item selecionado.

Errado: “CTRL + V” cola um item da área de transferência.

Errado: “CTRL + A” seleciona todos os itens da área de trabalho.

GABARITO: E.

466. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Sertãozinho - SP Cargo: Psicólogo) Na Área de Trabalho 
do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, o usuário pode desfazer o envio de um 
arquivo para a Lixeira, que acaba de ser realizado, utilizando o atalho de teclado:

a) Ctrl+V.

b) Ctrl+C.

c) Ctrl+X.

d) Ctrl+A.

e) Ctrl+Z.

“WIN+Z” é o atalho para desfazer uma ação anterior, inclusive desfazer o envio de um 
arquivo recém enviado para a lixeira do Windows.

Errado: “CTRL + V” cola um item da área de transferência.

Errado: “CTRL + C” copia o item selecionado.

Errado: “CTRL + X” recorta um item selecionado.

Errado: “CTRL + A” seleciona todos os itens da sua área de trabalho.

Errado: “CTRL + Z” desfaz uma ação anterior.

GABARITO: E.
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467. (Ano: 2010 Banca: VUNESP Órgão: IPREMM - SP Cargo: Psicólogo Clínico e Organizacional) No Windows 
7, em sua configuração padrão, um atalho de um arquivo de texto em formato DOCX é 
criado na Área de Trabalho. Ao selecionar o atalho, pressionar as teclas SHIFT + DELETE e 
confirmar a ação, o:

a) arquivo DOCX é enviado à Lixeira.

b) atalho do arquivo é excluído permanentemente.

c) atalho do arquivo é enviado à Lixeira

d) arquivo DOCX é excluído permanentemente.

e) atalho e o arquivo DOCX são enviados à Lixeira.

Nesta questão são relevantes dois conhecimentos muito cobrados em provas:

1 - SHIFT + DELETE é o atalho que exclui definitivamente um objeto.

2 – Excluir um Atalho não afeta o arquivo principal (apontado).

Dessa forma, resposta Letra “B”.

GABARITO: B.

468. (ANO: 2014 BANCA: FUMARC ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA - MG CARGO: TÉCNICO EM ADMINIS-

TRAÇÃO) A opção do Painel de Controle do Microsoft Windows 7, versão português, utilizada 
para desinstalar, alterar ou reparar programas, é:

a) Ferramentas Administrativas

b) Programas e Recursos

c) Programas Padrão

d) Solução de problemas

GABARITO B:

Trata-se de questão recorrente de painel de controle do Windows:

a) Errado: Ferramentas Administrativas é um conjunto de programas que permitem 
definir configurações no computador (Ex. Agendador de Tarefas, Configuração do Sistema, 
Desfragmentar e Otimizar Unidades, Limpeza de Disco, etc).

b) Errado: Programas Padrão permite definir um programa padrão para abrir deter-
minados tipos de arquivos.

c) Certo: Programas e recursos permite o usuário desinstalar, alterar ou reparar um 
programa no Windows.

d) Errado: Solução de Problemas ajuda a localizar soluções e corrigir problemas que 
o computador estiver apresentando.
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469. (Ano: 2013 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Cargo: Assistente Administrativo) No sistema operacional 
Windows 7, o item do Painel de Controle que pode ser usado para alterar as configurações 
de proxy é:

a) Programas e Recursos.

b) Windows Update.

c) Central de Sincronização.

d) Ferramentas Administrativas.

e) Opções da Internet.

GABARITO E:

Em “Opções de Internet” é possível verificar o status da rede e alterar suas configurações, 
definir preferências para o compartilhamento de computadores e arquivos, bem como 
configurar uma conexão com a Internet.

O proxy (ou servidor de proxy) é um recurso de Tecnologia da Informação que funciona 
como um intermediário na conexão entre o dispositivo do usuário e os serviços de Inter-
net. Ele direciona o tráfego de dados, pode bloquear os acessos indevidos, pode armaze-
nar um cache de informações mais acessadas e pode registrar dados de navegação (log).

470. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Cargo: Auxiliar de Necropsia) A opção Alterar os teclados ou 
outros métodos de entrada é encontrada na seguinte categoria do painel de controle do 
MS-Windows 7, na sua configuração padrão:

a) Aparência e Personalização.

b) Hardware e Sons.

c) Sistema e Segurança.

d) Relógio, Idioma e Região.

e) Facilidade de Acesso.

GABARITO D:

Dica: Na maioria das questões relacionadas ao Painel de Controle do Windows a banca 
cobra do candidato apenas o conhecimento superficial sobre em qual lugar é possível 
encontrar determinada função. Normalmente não há uma exigência mais profunda das 
ferramentas do Painel de Controle.

Na questão em tela, a opção do Painel de Controle que permite alterar os teclados ou 
outros métodos de entrada; alterar data, hora e fuso do computador; e alterar o modo 
de exibição de números, moedas, datas e horas é “Relógio, Idioma e Região”.

471. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Cargo: Analista Judiciário (Adaptada)) A ferramenta Painel 
de controle do Windows 7 não possui recursos capazes de adicionar impressora para im-
primir documentos produzidos a partir de software instalado nesse sistema operacional.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO ERRADO:

No Painel de Controle do Windows 7 há a opção “Dispositivos e Impressoras” que pos-
sibilita adicionar, instalar e configurar impressoras.

472. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Cargo: Técnico em Arquivo (Adaptada)) As funcionalidades 
encontradas em Programas do Painel de Controle do Windows 7 não permitem alterar as 
configurações-padrão para a mídia ou os dispositivos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO ERRADO:

Questão recorrente. Lembre-se: O recurso do Painel de Controle “Programas Padrão” 
permite definir um programa padrão para abrir determinados tipos de arquivos.

Dentro desta ferramenta temos as seguintes opções:

1 – Definir programas padrão;

2 – Associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa;

3 – Alterar configurações de Reprodução Automática;

4 – Definir acesso a programas e padrões do computador.

473. (Ano: 2014 Banca: CESGRANRIO Órgão: FINEP Cargo: Apoio Administrativo (Adaptada)) Em uma instalação 
padrão do Microsoft Windows 7, qual item do Painel de Controle deve ser selecionado 
para que se possa alterar os formatos de exibição de data e hora?

a) Data e Hora

b) Ferramentas Administrativas

c) Região e Idioma

d) Personalização

e) Sistema

GABARITO C:

Questão recorrente. Lembre-se: A opção do Painel de Controle que permite alterar os 
teclados ou outros métodos de entrada; alterar data, hora e fuso do computador; e alterar 
o modo de exibição de números, moedas, datas e horas é “Relógio e Idioma”.

474. (Ano: 2013 Banca: FEPESE Órgão: SJC-SC Cargo: Agente de Segurança Socioeducativo) Assinale a alternativa 
que indica o caminho e a opção corretos, respectivamente, para obter informações sobre a 
versão e atualização [service pack] do Windows 7 em português que está sendo utilizado.

a) Propriedades do computador > Suporte e Ajuda > Sistema

b) Painel de Controle > Sistema e segurança > Sistema

c) Painel de Controle > Versões do sistema > Propriedades do Windows

d) Propriedades do computador > Sistema e Hardware > Propriedades do Windows

e) Painel de Controle > Sistema e Hardware > Propriedades do Windows

GABARITO B:
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A ferramenta “Sistema” é que fornece informações sobre a versão e atualização do Win-
dows 7, exibe informações sobre o computador e permite alterar configurações de har-
dware, desempenho e conexões remotas.

O caminho correto para este recurso é:

Painel de Controle > Sistema e segurança > Sistema

475. (Ano: 2017 Banca: USP Órgão: USP Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo)) Qual o nome 
dado ao ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece um conjunto de ferra-
mentas administrativas com finalidades especiais que podem ser usadas para configurar 
o próprio Windows, aplicativos e ambientes de serviços?

a) Painel de navegação.

b) Painel de visualização.

c) Barra de ferramentas.

d) Painel de controle.

GABARITO D:

O nome do recurso do Windows que permite alterar as configurações e personalizar as 
funcionalidades do computador é o Painel de Controle.

476. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: AL-ES Cargo: Procurador) No Windows 7, a instalação e 
configuração de hardware e software pode ser feita a partir do(a)

a) barra do navegador Internet Explorer.

b) Painel de controle.

c) Power Shell.

d) Gerenciador de janelas.

e) Gerenciador de tarefas.

GABARITO B:

Questão recorrente. Lembre-se: No Painel de Controle do Windows 7 há a opção “Dispo-
sitivos e Impressoras” que possibilita adicionar, instalar e configurar impressoras.

477. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Cargo: Técnico de Laboratório (Adaptada)) Funcionalidades 
disponibilizadas em Contas de Usuário do Painel de Controle do Windows 7 possibilitam 
alterar as permissões das contas existentes no computador, se o responsável pelas alte-
rações tiver poderes administrativos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO CERTO:

A opção “Contas de Usuário” do Painel de Controle do Windows permite alterar confi-
gurações, permissões e senhas de contas de usuários.
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478. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Cargo: Técnico de Laboratório (Adaptada)) Por meio de 
funcionalidades encontradas em Rede e Internet do Painel de Controle do Windows 7, 
é possível excluir o histórico de navegação e cookies do navegador de Internet instalado 
no computador.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO CERTO:

Dentro do recurso “Rede e Internet” do Painel de Controle do Windows 7 encontramos, 
dentre outras, a opção: “Excluir histórico de navegação e cookies”.

479. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Cargo: Técnico de Laboratório) No Windows 7, com vários 
usuários com níveis de acesso diferentes, é possível restaurar seus arquivos e os de todas 
as pessoas que usam o computador por meio de um backup. Para isso, basta que qual-
quer desses usuários acesse, sucessivamente, Painel de Controle, Sistema e Manutenção 
e Backup e Restauração.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO ERRADO:

Para realizar estas ações no Windows, o usuário precisa ter perfil de administrador do 
computador. Não é qualquer usuário que tem esta permissão.

480. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Cargo: Cargos de Nível Superior (Adaptada)) Por meio das 
Opções de energia no Painel de Controle do Windows 7, o usuário pode ajustar as opções 
de gerenciamento de energia à configuração de hardware exclusiva suportada pelo seu 
computador.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO CERTO:

A opção “Opções de Energia” do Painel de Controle do Windows possibilita a configu-
ração de planos de energia que podem ajudar o usuário a melhorar o desempenho do 
computador ou conservar energia.

481. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-PE Cargo: Analista Administrativo de Procuradoria) Com 
relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, julgue o 
item a seguir.

Programas e arquivos que estejam abertos e em uso no ambiente Windows podem ser aces-
sados pelo Painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte inferior da tela.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO ERRADO:

Nesta questão a banca tenta confundir as ferramentas Painel de Controle e Barra de 
Tarefas.

Lembre-se que a barra horizontal localizada na parte inferior da tela do Windows é a 
Barra de Tarefas, não é o Painel de Controle, este último acessado através do Botão Iniciar.
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482. (Ano: 2013 Banca: IBGE Órgão: IBGE Cargo: Administrativo) Um usuário do Windows 7 deseja mudar 
a resolução do seu monitor de vídeo. Para tal, ele acionou o Painel de Controle, que foi 
configurado para exibir as opções de configuração através de ícones grandes.

Em uma instalação padrão do Windows 7, qual ícone do Painel de Controle deve ser acionado 
para que a mudança da resolução seja feita no menor número de passos possível?

a) Dispositivos e Impressoras

b) Ferramentas Administrativas

c) Personalização

d) Programas e Recursos

e) Sistema

GABARITO C:

A opção “Aparência e Personalização” do Painel de Controle do Windows possibilita 
alterar a aparência dos itens da área de trabalho, aplicar um tema ou uma proteção de 
tela à máquina do usuário ou personalizar a barra de tarefas.

483. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Caixa Cargo: Nível Superior) O Painel de Controle do Windows 
dá acesso a opções como, por exemplo, instalar e desinstalar programas, que é a ferra-
menta de uso recomendado para se instalar ou remover um programa adequadamente.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO ERRADO:

A opção “Programas e Recursos” do Painel de Controle do Windows permite o usuário 
desinstalar, alterar ou reparar um programa no Windows, não é uma ferramenta reco-
mendada para instalar programas.

484. (Ano: 2012 Banca: UFMT Órgão: TJ-MT Cargo: Oficial de Justiça (Adaptada)) Considere o painel de controle 
do Windows 7. Qual opção pode ser utilizada para ajustar o Firewall?

a) Rede e Internet.

b) Sistema e Segurança.

c) Hardware e Sons.

d) Contas de Usuário e Segurança Familiar.

GABARITO B:

A opção “Sistema e Segurança” do Painel de Controle do Windows permite alterar e exibir 
o status de segurança do sistema, realizar backup e restaurar configurações, atualizar o 
computador e configurar o firewall.

485. (Ano: 2016 Banca: FUMARC Órgão: Prefeitura de Matozinhos - MG Cargo: Advogado) A opção “Dispositivos 
e Impressoras” pode ser encontrada no “Painel de Controle” do Microsoft Windows 7, 
versão português, dentro da categoria:

a) Aparência e Personalização.

b) Hardware e Sons.
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c) Rede e Internet.

d) Sistema e Segurança.

GABARITO B:

A opção “Hardware e Sons” do Painel de Controle do Windows permite adicionar ou 
remover impressoras e demais dispositivos de hardware, realizar configurações de som, 
economizar energia, atualizar drivers, dentre outras funcionalidades.

A opção “Dispositivos e Impressoras” encontra-se dentro de “Hardware e Sons”.

486. (Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: MPE-RJ Cargo: Técnico do Ministério Público - Administrativa) João vai instalar 
um novo software em seu computador e precisa descobrir se a arquitetura é de 32 ou 64 
bits. No Painel de Controle do Windows 7, quando todos os itens forem exibidos, essa 
informação está imediatamente disponível por meio do item:

a) Ferramentas Administrativas.

b) Programas e Recursos.

c) Programas Padrão.

d) Sistema.

e) Windows Update.

GABARITO D:

Questão recorrente. Lembre-se: a ferramenta “Sistema” é que fornece informações sobre 
a versão e atualização do Windows 7, exibe informações sobre o computador e permite 
alterar configurações de hardware, desempenho e conexões remotas.

O caminho correto para este recurso é:

Painel de Controle > Sistema e segurança > Sistema

Cabe salientar que arquitetura é de 32 ou 64 bits refere-se a uma questão técnica sobre 
a capacidade dos processadores em trabalhar com “palavras” de 32 ou 64 bits. Em regra, 
processadores de 64 bits são mais modernos e tem um desempenho melhor.

487. (Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: UFGD Cargo: Técnico em Informática) Utilizando o sistema ope-
racional Windows 7 instalação padrão português Brasil, acessando o Painel de controle, 
este exibido por categoria, qual categoria o usuário deve acessar para alterar o teclado 
ou outros métodos de entrada?

a) Aparência e Personalização.

b) Rede e Internet.

c) Facilidade de Acesso.

d) Relógio, Idioma e Região.

e) Programas.

GABARITO D:
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Questão recorrente. Lembre-se: A opção do Painel de Controle que permite alterar os 
teclados ou outros métodos de entrada; alterar data, hora e fuso do computador; e alterar 
o modo de exibição de números, moedas, datas e horas é “Relógio, Idioma e Região”.

Resumo importante:

1 - Aparência e Personalização: configurações de vídeo;

2 - Rede e Internet: configurações de conexões de rede;

3 - Facilidade de acesso: p/ portadores de necessidades especiais;

4 – Programas: gerenciar softwares instalados.

488. (Ano: 2018 Banca: COPESE - UFT Órgão: Câmara de Palmas - TO Cargo: Assistente Administrativo) Qual ferra-
menta disponível na versão 7 do sistema operacional Microsoft Windows tem como função 
explorar os arquivos armazenados.

a) Editor de Registros.

b) Gerenciador de Tarefas.

c) Windows Explorer.

d) Desfragmentador de Disco.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

O Windows Explorer (nas versões mais novas chamado de Explorador de Arquivos) é o 
programa do sistema operacional Microsoft Windows que permite o usuário gerenciar 
arquivos, pastas, unidades de disco e de rede do computador.

489. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Suzano - SP Cargo: Guarda Civil Municipal) No Windows 
Explorer do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário decide excluir um 
arquivo. Após selecionar o arquivo e apertar apenas a tecla Delete, uma janela solicita 
confirmação para mover o arquivo para:

a) Lixeira.

b) Área de Trabalho.

c) Pasta Downloads.

d) Pasta Documentos.

e) C:\.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

Em regra, ao apertar a tecla Delete num arquivo selecionado (do HD local ou HD externo) 
no Windows Explorer e após a confirmação na caixa de diálogo, o mesmo será enviado 
para lixeira.

Cuidado para os seguintes cenários:
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Disco Removível (Ex.: pendrive), Arquivo em pasta de rede e tecla de atalho “Shift+Delete”, 
o item será excluído permanentemente.

490. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Cargo: Agente de Telecomunicações Policial) Os arquivos e as pastas 
possuem um nome, que deve respeitar certas regras. No sistema operacional Windows, 
como a versão 7,

a) a extensão de um arquivo não pode ter mais do que 4 caracteres.

b) os nomes podem utilizar qualquer caractere presente no teclado do computador.

c) os nomes não podem conter mais do que 64 caracteres.

d) todo arquivo deve ter, necessariamente, uma extensão.

e) letras maiúsculas e minúsculas não são consideradas como distintas.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO

Algumas regras importantes:

1 - A extensão de um arquivo pode ter vários caracteres ou até ser omitida.

2 – Não é permitido usar os seguintes caracteres / | \ “ < > ? * : em nome de arquivos.

3 - Os nomes de arquivos podem chegar até o limite de 255 caracteres o que incluindo 
todo o caminho da pasta.

4 - A extensão não é obrigatória, há arquivos do Windows que não possuem extensão.

5 - O sistema operacional Windows não diferencia as letras maiúsculas e minúsculas nos 
nomes dos arquivos e caminhos, o Linux é o oposto.

491. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEDF Cargo: Apoio Administrativo) A respeito dos conceitos 
de organização, de segurança e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas, julgue o item a seguir.

O tipo de um arquivo armazenado em disco e já definido não poderá ser alterado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

É possível sim alterar o tipo de arquivo. Tipo de arquivo é sinônimo de extensão. Por 
exemplo, um arquivo .TXT pode ser alterado, via Word, para .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF 
dentre outros.

492. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Cargo: Técnico Judiciário) Os arquivos gerados ou utiliza-
dos no Windows 7 possuem um nome (livremente criado pelo usuário ou sugerido automa-
ticamente pelo software em uso), seguido de uma extensão que identifica esse software; 
por exemplo, .doc para arquivo do Microsoft Word e .xls para arquivo do Microsoft Excel.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Em geral, o nome de um arquivo no Windows possui duas partes: o nome (inicialmente 
sugerido pelo sistema operacional, mas ao final escolhido pelo usuário) e a extensão (que 
em regra o associa ao programa que abre determinada extensão).

493. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCU Cargo: Técnico Federal de Controle Externo (Adaptada)) No 
Windows 7, arquivos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes, podem ser 
armazenados na mesma pasta, como, por exemplo, c:\pessoal\Cargos_TCU.docx e c:\
pessoal\Cargos_TCU.xlsx.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Lembre-se! Arquivos com mesmo nome e extensões distintas, não são arquivos iguais e 
podem estar na mesma pasta.

O arquivo “Cargos_TCU.docx” irá abrir no Word por padrão e o arquivo “Cargos_TCU.
xlsx” irá abrir no Excel por padrão.

O que não é permitido é nomes e extensões iguais numa mesma pasta.

494. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STF Cargo: Técnico Judiciário) Atributos como tamanho e 
data de criação do arquivo são parâmetros que o usuário pode utilizar no Windows 7 para 
procurar arquivos no disco local.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

O Windows Explorer permite realizar pesquisas por diversos tipos de parâmetros, incluindo 
por tamanho e data de criação de um arquivo. (Atalho F3)

495. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Cargo: Técnico em Arquivo) Em um computador com 
o sistema Windows 7 Professional, a pasta Documentos, localizada na pasta Bibliote-
cas, no Windows Explorer, indica o local físico dentro do sistema de arquivos do sistema 
operacional.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

O recurso Biblioteca do Windows, na prática, cria uma espécie de “atalho” para os locais 
onde estão armazenados arquivos, imagens, áudios, vídeos etc. Permitindo ao usuário 
agrupar estes itens num único local, organizados por tipo, como por exemplo, documen-
tos, músicas e imagens.
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No Windows, o conceito de biblioteca é diferente do conceito de pasta (ou diretório). A 
biblioteca não armazena os arquivos na sua estrutura.

Questão errada, visto que o local físico dos arquivos exibidos em Documentos pode ser 
em qualquer lugar dentro do sistema de arquivos do Windows.

496. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-ES Cargo: Auditor) Ao se remover um arquivo no sis-
tema Windows 7, o próprio sistema operacional localiza o arquivo no disco, escreve no 
cabeçalho do arquivo o parâmetro deleted e salva-o na lista de arquivos removidos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

No Windows existem os arquivos e o sistema de arquivos, este último informa ao sistema 
operacional onde encontrar e abrir um arquivo desejado pelo usuário.

Quando o usuário exclui um arquivo, os dados do arquivo não são apagados diretamente 
do dispositivo de armazenamento, esse procedimento teria um gasto de recursos alto 
para o computador.

O que ocorre na prática é a “exclusão” no sistema de arquivos do Windows da entrada 
(registro) que aponta para o local onde o arquivo deletado encontra-se fisicamente.

497. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SUFRAMA Cargo: Todos os cargos) No Windows 7, uma for-
ma de organizar arquivos e pastas é distribuí-los em bibliotecas nas quais uma pasta é 
um contêiner que serve para armazenar arquivos ou outras pastas. As bibliotecas-padrão 
dessa versão do Windows são: documentos, imagens, músicas e vídeos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Guarde a pasta é um contêiner de arquivos, os objetos ficam dentro dele. Biblioteca é 
uma lista de arquivos, aponta para objetos de tipos parecidos.

498. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Cargo: Todos os cargos) O Windows 7 Professional pos-
sibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, como, por exemplo, 
um pendrive, para uma pasta qualquer que já contenha esse arquivo. Nesse caso, serão 
exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar, 
mas manter os dois arquivos; se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e 
armazenado na mesma pasta, porém será renomeado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Ao copiarmos um arquivo e ele já existir na pasta destino, o Windows fará a cópia acres-
centando “-copia” no nome do segundo arquivo.
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Caso o arquivo a ser copiado esteja num pendrive, o Windows irá perguntar se o usuário 
quer “copiar e substituir”, “não copiar” ou “manter os 2 arquivos”.

499. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Agente Administrativo) O Windows 7, por meio 
dos recursos de pesquisa, permite que o usuário, em um computador, localize arquivos e 
pastas armazenados em outros computadores a ele conectados.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Desde o Windows XP é possível pesquisar por arquivos e pastas armazenados no com-
putador local ou em outros computadores conectados em rede.

500. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TER-GO Cargo: Técnico Judiciário) No Windows 7, todos os 
arquivos de usuários que não requeiram segurança devem estar associados a uma das bi-
bliotecas padrão (Documentos, Músicas, Imagens e Vídeos), haja vista que não é possível 
criar novas bibliotecas para outras coleções.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

É possível criar novas bibliotecas, basta clicar com o botão direito na pasta Bibliotecas e 
selecionar em Novo > Biblioteca.

501. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DETRAN-ES Cargo: Psicólogo) No Windows 7, sempre que um 
arquivo é excluído, ele é transferido e enviado automaticamente para a lixeira, a menos 
que o usuário selecione o arquivo e pressione SHIFT + DELETE o que provoca a exclusão 
definitiva do arquivo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

O erro na questão está na palavra “sempre”. Não é sempre que um arquivo excluído vai 
para a lixeira, existem exceções, por exemplo: arquivos de pendrive, arquivos de rede, ar-
quivos maiores que a lixeira são excluídos permanentemente após confirmação do usuário.

502. (Ano: 2021 Banca: IBGP Órgão: Prefeitura de Dores do Indaiá - MG Cargo: Professor) Um usuário que deseja 
criar uma pasta no Windows Explorer, DEVERÁ utilizar a tecla atalho:

a) “Ctrl” + “P”.

b) “Alt” + “Shift” + “N”.

c) “Ctrl” + “N”;

d) “Ctrl” + “Shift” + “N”.
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GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Teclas de atalho do Windows Explorer são bastante cobrados em concursos:

a) Errado: “CTRL + P” não tem função no Windows Explorer.

b) Errado: “ALT + SHIFT + N” não tem função no Windows Explorer.

c) Errado: “CTRL + N” abre uma nova janela.

d) Correto: “CTRL + SHIFT + N” cria uma nova pasta.

503. (Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: IMBEL Cargo: Advogado (Adaptada)) No contexto do Windows 7, assinale 
a opção que contém um nome de arquivo inválido.

a) [novo.

b) (novo).

c) muito*novo.

d) muito_novo.

e) muito-novo.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

Lembre-se! Não é permitido usar os seguintes caracteres / | \ “ < > ? * : em nome de 
arquivos.

Encontrei este macete na Internet, não sei dizer a autoria, mas pode lhe ajudar:

BASIADO

Barras

Asterisco

Setas

Interrogação

Aspas

Dois pontos

504. (Ano: 2021 Banca: Quadrix Órgão: CRECI - 14ª Região (MS) Cargo: Assistente Administrativo) No sistema 
operacional Windows, é permitido criar atalhos para arquivos. Contudo, não é possível 
criar atalhos para pastas.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

No Windows é possível criar atalhos de arquivos, pastas e programas.

505. (Ano: 2020 Banca: OMNI Órgão: Prefeitura de São Gabriel da Palha - ES Cargo: Assistente Social) Estando em 
uma pasta qualquer do Windows Explorer. Qual a função correta do atalho Ctrl + A?

a) Selecionar tudo.

b) Abrir um item.

c) Copiar um item.

d) Nenhuma das alternativas

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

Questão recorrente de Teclas de atalho do Windows Explorer:

a) Correto: “CTRL + A” seleciona tudo.

b) Errado: Abrir um item, há várias maneiras, mas não é pelo atalho “Ctrl + A”.

c) Errado: Copiar um item é o atalho “CTRL + C”.

d) Errado: A alternativa “A” está correta.

506. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TC-DF Cargo: Técnico de Administração Pública) No Windows 
Explorer, a ação de renomear um arquivo pode ser realizada por meio da opção Renomear, 
que é acionada com o botão direito do mouse, bem como por meio de um duplo clique 
pausado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Além destas duas formas do enunciado é possível renomear um arquivo por meio da 
tecla de atalho F2 quando o mesmo estiver selecionado.

507. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Ministério da Economia Cargo: Técnico de Complexidade Intelectual) 

No Windows Explorer, os arquivos são elementos de armazenamento de informação, e as 
pastas são objetos para a organização dos arquivos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Lembre-se! São os arquivos que contém os dados, seja texto, imagem, áudio ou vídeo. 
As pastas são contêineres para a organização dos arquivos.
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508. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-PI Cargo: Técnico Ministerial) Foi solicitado a Paulo crip-
tografar um pendrive, que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, 
de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, 
uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de 
unidade de disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

O BitLocker é um recurso de segurança presente nas versões novas do Windows.

Essa ferramenta possibilita o usuário proteger arquivos e pastas contra acesso não auto-
rizado por meio de criptografia de dados nas unidades de disco do computador.

Em concurso, criptografar é sinônimo de encriptar, codificar ou simplesmente tornar 
ilegível a terceiros informações do usuário.

Para unidades de dados removíveis (ex. pendrives e HDs portáteis), a Microsoft a partir 
da versão do Windows 7, disponibilizou a funcionalidade BitLocker To Go.

509. (Ano: 2018 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: CODEMIG Cargo: Auditor (Adaptada)) O Windows 
7 é um sistema operacional que oferece diversos recursos conhecidos como “Ferramentas 
Administrativas” com o objetivo de facilitar a utilização do usuário.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ferramenta relacionada a segurança.

a) Monitor de recursos.

b) Limpeza de disco.

c) Ferramenta de captura.

d) Firewall do Windows.

GABARITO: D.

Atenção: O conceito Firewall é um dos mais cobrados em concurso.

Em resumo: Firewall é uma ferramenta de redes de computadores (referido como bar-
reira protetora), na forma de hardware ou software, que tem a finalidade de aplicar uma 
política de segurança a determinados pontos de rede, visando impedir acessos indevidos.

No Windows 7, o programa que tem essa função é o “Windows Defender Firewall com 
Segurança Avançada”, podendo se acessado em:

Ferramentas Administrativas > Windows Defender Firewall com Segurança Avançada.

510. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Cargo: Fotógrafo Técnico Pericial) No Windows 7, versão Pro-
fessional, na sua configuração padrão, a partir do botão Iniciar, “Todos os Programas”, 
Acessórios, existe uma pasta chamada_____________ que contém várias opções como 
Desfragmentador de disco e_______________ .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

a) Ferramentas do Sistema ... Agendador de Tarefas.
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b) Painel de controle ... Controle de Acesso.

c) Painel de controle ... Backup do Sistema.

d) Ferramentas do Sistema ... Paint.

e) Computador ... Backup do Sistema.

GABARITO: A.

Atenção: conhecer as diferenças de Acessórios, Painel de Controle e Ferramentas Admi-
nistrativas é relevante para concursos públicos. Diversas questões cobram apenas essas 
diferenças ou conhecimentos superficiais sobre as respectivas ferramentas associadas.

Em “Ferramentas de Sistema” destacam-se:

1 - Agendador de Tarefas,

2 - Configuração do Sistema,

3 - Desfragmentar e Otimizar Unidades,

4 - Informações do Sistema,

5 - Limpeza de Disco,

6 - Monitor de Recursos,

7 - Monitor de Desempenho,

8 - Visualizador de Eventos

9 - Windows Defender Firewall com Segurança Avançada.

O Agendador de Tarefas é uma ferramenta do Windows que possibilitar agendar tarefas 
para que sejam executadas automaticamente.

511. (Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: PC-MA Cargo: Escrivão de Polícia) “Desfragmentar um disco rígido” 
consiste em:

a) escrever um novo sistema de arquivos no disco.

b) limpar o histórico do Internet Explorer.

c) limpar o registro do Windows.

d) restaurar a mídia magnética do disco rígido de modo a eliminar imperfeições.

e) reunir pedaços de arquivos espalhados pelo disco para aumentar a eficiência do 
computador.

GABARITO: E.

Ao longo da vida normal de um computador, arquivos são armazenados de forma frag-
mentada pra otimizar o uso dos espaços existentes nos dispositivos de armazenamento. 
Todavia, esse processo normal pode acarretar perda de desempenho da máquina.
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A ferramenta do Windows agrupa (reúne) os pedaços dos arquivos em sequências contí-
guas, agilizando a próxima leitura e, assim, tornando o computador mais rápido e eficiente 
é o “Desfragmentador de Disco”.

512. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Cargo: Técnico de Informática) A execução periódica do 
desfragmentador de disco é uma prática que permite eliminar os arquivos desnecessários 
do computador e gerar, dessa forma, mais espaço em disco.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Atenção: Questão recorrente.

Limpeza de Disco: elimina arquivos desnecessário do computador

Desfragmentador de Disco: reúne (agrupa) arquivos fragmentados no disco.

É comum essa branca trocar conceitos.

513. (Ano: 2012 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Cargo: Analista Judiciário - Engenharia Civil) Qual das alternativas 
listadas corresponde a uma das configurações recomendadas pela Microsoft para o Fire-
wall do Windows?

a) Bloquear todas as conexões de entrada, exceto as que foram permitidas 
especificamente.

b) Bloquear todas as conexões de saída.

c) Bloquear todas as mensagens de correio eletrônico que contenham anexos com vírus.

d) Desabilitar o firewall apenas para as conexões de rede domésticas.

e) Desativar o firewall durante a operação de atualização do Windows.

GABARITO: A.

Existem várias estratégias de segurança para configuração do Firewall.

Uma delas é fechar tudo que entra na rede (conexões, portas, protocolos etc.) e liberar 
apenas o que for permitido.

Letra “A” é a resposta adequada para esta questão.

514. (Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: TJM-SP Cargo: Técnico em Informática Judiciário) Diversas versões do 
sistema operacional Windows possuem um firewall que ajuda a aumentar a segurança do 
computador. No sistema operacional Windows 7, o firewall

a) é ativado automaticamente durante a instalação do Windows.

b) é instalado durante a instalação do Windows, porém não é ativado.

c) apenas é fornecido na versão Professional.

d) deve ser baixado diretamente do site da Microsoft e instalado, caso o usuário deseje.

e) não é instalado durante a instalação do Windows, podendo ser instalado posteriormente.
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GABARITO: A.

Nesta questão cabe acrescentar duas informações sobre o Firewall do Windows

1 - Está disponível em todas as versões.

2 – É ativado automaticamente durante a instalação do Windows.

515. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Câmara dos Deputados Cargo: Técnico em Radiologia) O desfrag-
mentador de discos do Windows permite abrir os arquivos que foram compactados por 
meio de um software desconhecido, mesmo que esse não esteja instalado na máquina 
do usuário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Novamente troca de conceitos!

Desfragmentador de Disco: reúne (agrupa) arquivos fragmentados no disco para melhorar 
o desempenho da máquina.

Por outro lado, arquivos compactados (conhecidos popularmente com zipados) são aber-
tos por meio de outros aplicativos (ex. WinZip, 7Zip etc.)

516. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANATEL Cargo: Analista Administrativo) Caso um vírus infecte 
um computador com Windows 7, o registro do sistema continuará protegido, desde que o 
firewall esteja habilitado, já que o firewall do Windows é integrado à proteção de registro.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Outra questão que tenta associar Firewall a uma função que ele não exerce. Lembre-se: 
Firewall (barreira protetora ou filtro de rede) impede acessos indevidos, não é antivírus, 
e não é monitor do registro do sistema Windows.

517. (Ano: 2012 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Cargo: Analista Judiciário - Engenharia Civil) Para fechar uma porta 
correspondente a um programa que é acessado remotamente por qualquer computador 
da Internet, deve-se alterar, no Firewall do Windows,

a) o tipo de monitoramento.

b) o perfil de rede.

c) a regra de saída.

d) a regra de entrada.

e) a regra de segurança de conexão.

GABARITO: D.

Reforçando:

O firewall é um filtro de conexões de rede, permite ou bloqueia o tráfego de entrada/
saída em portas específicas.

É software ou hardware (Firewall do Windows é um software).
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Lembre-se, acessos:

De fora (externo) para dentro, será aplicado bloqueio na regra de entrada.

De dentro (interno) para fora, será aplicado bloqueio na regra de saída.

518. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRE-ES Cargo: Técnico Judiciário) Para se abrirem arquivos 
anexados a mensagens recebidas por correio eletrônico, sem correr o risco de contaminar 
o computador em uso, é necessário habilitar o firewall do Windows.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Questão recorrente. Lembre-se: Firewall (barreira protetora ou filtro de rede) impede 
acessos indevidos. Quem cuida de vírus é antivírus.

519. (Ano: 2018 Banca: AOCP Órgão: UNIR Cargo: Arquivista) Se necessário, é possível desativar ou ativar 
o Firewall do Windows. Esse recurso deve ser desativado toda vez que for realizado um 
compartilhamento de arquivos maior que 256 Kbytes.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Em regra, qualquer ferramenta do Windows pode ser ativada ou desativada.

No caso do Firewall do Windows não há qualquer limitação quanto ao tamanho do arquivo.

Boas práticas de segurança recomendam que ele permaneça sempre ativo no intuito de 
proteger o computador do usuário.

520. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TC-DF Cargo: Técnico de Administração Pública) O firewall do 
Windows é um importante recurso utilizado para bloquear spams ou e-mails não dese-
jados pelo usuário

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Enésima questão de Firewall do Windows associando-o a funções diversas.

Lembre-se, em regra:

Firewall cuida de conexões (acessos) indevidos.

Antivírus cuida de vírus e outras pragas virtuais.

Antispam cuida de spams (mensagens indesejadas).

521. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Câmara dos Deputados Cargo: Médico todas as Áreas) Posterior-
mente à instalação do sistema operacional, é possível configurar o aplicativo Firewall do 
Windows, que, caso seja executado corretamente, permitirá o envio e o recebimento de 
e-mail criptografado com certificado digital.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

Reitera-se: Enésima questão de Firewall do Windows associando-o a funções diversas.

Firewall não é ferramenta de criptografia nem de certificação digital.

522. (Ano: 2012 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Cargo: Técnico Judiciário (Adaptada)) Assinale com V (verdadeira) ou F 

(falsa) as afirmativas abaixo quanto a ferramentas de sistema.

( ) A ferramenta de sistema “Limpeza de Disco” permite remover os arquivos da Lixeira.

( ) A ferramenta de sistema “Desfragmentação de Disco” elimina os Arquivos de Internet 
Temporários como parte da sua operação.

( ) O desfragmentador de disco atua sobre discos de armazenamento na nuvem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) F – F – F.

b) F – V – F.

c) V – F – F.

d) V – F – V.

e) V – V – V.

GABARITO: C.

Limpeza de Disco: permite o usuário remover arquivos desnecessários do disco, incluindo 
os arquivos da Lixeira (Item Correto).

Desfragmentação de Disco: não é para excluir nada, apenas reúne arquivos fragmentados, 
melhorando o desempenho do computador (Item Errado).

Desfragmentador de disco: atua nos discos locais, não tem alcance na nuvem (arquivos 
remotos) (Item Errado).

523. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: FDSBC Cargo: Oficial Administrativo) O Windows 7 traz ferramentas 
para verificar se há erros em uma unidade de disco, para efetuar backup dos arquivos 
e para desfragmentar os arquivos da unidade de disco. Essas ferramentas podem ser 
acessadas a partir do Explorador de Arquivos do Windows (também conhecido como 
Windows Explorer), clicando-se com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco 
e selecionando-se:

a) Ferramentas > Manutenção de Disco

b) Ferramentas > Disco > Manutenção

c) Propriedades > Ferramentas

d) Ferramentas > Opções > Disco

e) Propriedades > Opções > Manutenção

GABARITO: C.
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É importante o candidato conhece os variados caminho para localizar uma determinada 
ferramenta

O caminho: Windows Explorer > Botão direito do mouse numa unidade de disco > Pro-
priedades > Ferramentas

1 - Desfragmentador de Discos (reorganiza arquivos),

2 - Verificação de Erros (procura por erros de alocação).

524. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PREVIC Cargo: Cargos de Nível Superior (Adaptada)) No Windows, 
a ferramenta de limpeza do disco seleciona automaticamente arquivos que possam ser ex-
cluídos com segurança, possibilitando a liberação de espaço no disco rígido do computador.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Definição correta: Ferramentas Administrativas > Limpeza de Disco

525. (Ano: 2010 Banca: EXATUS Órgão: CEFET-RJ Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação) O Desfragmentador 
de disco é responsável por:

a) Exclusão de arquivos não utilizados (como .dll’s e arquivos temporários).

b) Organização das pastas do system32 do Windows.

c) Exclusão de arquivos incompletos (como vídeos e músicas).

d) Otimizar o desempenho do disco rígido (HD), através da organização dos dados pre-
viamente armazenados em disco de maneira a otimizar o acesso.

GABARITO: D.

Questão recorrente. Lembre-se: O Desfragmentador de Disco reúne (agrupa) arquivos 
fragmentados no disco para melhorar o desempenho da máquina. A ferramenta busca 
no HD arquivos que estejam fragmentados (em pedaços) e os “une” novamente possi-
bilitando o acesso dos mesmos de forma mais fácil e rápida, assim otimizando a leitura 
e gravação de arquivos.

526. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF Cargo: Agente Operacional (Adaptada)) No Windows, o aplicativo 
Limpeza de disco tem a função de excluir diversos tipos de arquivos para liberar espaço 
em uma determinada unidade de disco. No entanto, arquivos do sistema não podem ser 
removidos, apenas arquivos temporários.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Lembre-se: Os arquivos removidos pela ferramenta Limpeza de Disco podem ser do usuá-
rio ou do próprio sistema, ex:

1 – Arquivos de log de atualização do Windows,

2 – Arquivos de Programas Baixados,

3 – Arquivos de Internet Temporários,
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4 – Relatórios de erros do Windows e diagnósticos,

5 – Lixeira,

6 – Arquivos temporários,

7 – Miniaturas, dentre outros.

527. (Ano: 2014 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Cargo: Nível Superior) A ativação do firewall 
do Windows impede que emails com arquivos anexos infectados com vírus sejam abertos 
na máquina do usuário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Novamente! Questão de Firewall do Windows associando-o a funções diversas.

Lembre-se, em regra:

Firewall cuida de conexões (acessos) indevidos.

Antivírus cuida de vírus e outras pragas virtuais.

Antispam cuida de spams (mensagens indesejadas).

ÉTICA
528. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – MPE/AP – ANALISTA MINISTERIAL) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

[Lei nº 13.709/2018] se aplica às operações de tratamento de dados pessoais realizadas

a) por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

b) para fins exclusivamente jurídicos ou jornalísticos.

c) para fins exclusivos de segurança pública ou segurança do Estado.

d) no território nacional ou quando os dados pessoais objeto do tratamento tiverem 
sido coletados no território nacional.

e) para fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações penais.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Não se aplica a LGPD “ AJA SEDE FI”

Artístico

Jornalístico

Acadêmico

SEgurança

DEfesa

Fora do território

Investigação.
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Solução Completa

LEI 13.709

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados 
os dados, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento 
de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

GABARITO: A.

529. (VUNESP – 2020 – ANALISTA – GESTÃO PÚBLICA) Em conformidade com a Lei de Proteção de Dados, 
na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso

a) houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis 
com o consentimento original.

b) o titular, nas situações em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo quando 
discorde da alteração.

c) as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não te-
nham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

d) as informações sensíveis contiverem identificação do controlador.

e) as informações sensíveis contiverem informações de contato do controlador.

Solução Rápida

A) Possibilidade de Revogação.

Art. 9º, § 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da 
finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento 
original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de 
finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não 
tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

Art. 9º, § 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo 
caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não 
tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

Solução completa

LEI 13.709

ART 9

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações 
fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente 
com transparência, de forma clara e inequívoca.
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GABARITO: C.

530. (VUNESP – 2020 – ANALISTA – GESTÃO PÚBLICA) Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, as 
atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e o princípio da 
qualidade dos dados que apregoa

a) realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e infor-
mados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível 
com essas finalidades.

b) compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 
com o contexto do tratamento.

c) garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

d) garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre 
a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial.

e) garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de 
acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

Solução Rápida

a) Finalidade (palavra-chave - propósito);

a) Adequação (palavra-chave - compatibilidade);

b) Livre acesso (palavra-chave - consulta facilitada);

c) Transparência (palavra-chave - claras e precisas);

d) Qualidade dos dados (palavra-chave - atualização dos dados).

GABARITO: E.

Solução Completa

LEI 13.709

ART 6

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo 
com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

GABARITO: E.

531. (FUNDEP – 2019 – DPE/MG – DEFENSOR PÚBLICO) (VUNESP – 2020 – ANALISTA – GESTÃO PÚBLICA) Para a Lei 
Geral de Proteção de Dados, o dado anonimizado indica

a) dado relativo ao controlador que possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

b) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
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c) dado relativo ao operador que possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios eletrônicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

d) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, 
em suporte eletrônico ou físico.

e) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, fi-
liação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural.

Solução Rápida

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, consideran-
do a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 
indireta, a um indivíduo; Anonimização Dá uma ideia de AÇÂO...! usando meios técnicos...

XIII - bloqueio: suspensão temporária ( pode ser desbloqueado, então , bloqueio tempo-
rário... ) de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou 
do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados ( Eliminou, foi feita a 
EXCLUSÃO ) armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento 
empregado.

Solução Completa

LE 13.709

ART 5

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.”

GABARITO: B.

532. (VUNESP – 2020 – ANALISTA – GESTÃO PÚBLICA) A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a qual-
quer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde 
estejam localizados os dados, desde que.

a) o tratamento de dados pessoais tenha sido realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente particulares e não econômicos.

b) o tratamento de dados pessoais tenha sido realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente jornalísticos.

c) o tratamento de dados pessoais tenha sido realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente artísticos.

d) os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.
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e) o tratamento de dados pessoais tenha sido realizado por pessoa natural para ativi-
dades de investigação e repressão de infrações penais.

Solução Rápida

Não se aplica para fins exclusivamente:

jornalístico, artísticos; Acadêmicos, e para uso exclusivamente particulares e não 
econômicos;

Solução Completa

LEI 13.709

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados 
os dados, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional.

GABARITO: D.

533. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – SERPRO - ANALISTA) Com base na Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais [LGPD] —, julgue os itens a seguir.

O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado a pedido do próprio titular dos dados 
quando for necessário para a execução de contrato do qual ele seja parte.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução RápidaParte superior do formulário

Lei 13.709/2018:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 
hipóteses:

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

Solução Completa

LEI 13.709

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas 
públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, 
observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 
pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do 
qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

GABARITO: CERTO.
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534. (CESPE/CEBRASPE – 2021 - ANALISTA). Com base na Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais [LGPD] —, julgue os itens a seguir.

O tratamento dos dados regulados deve atender ao princípio da adequação, o qual limita o 
tratamento ao mínimo necessário para a atividade.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução RápidaParte superior do formulário

1. Princípio da Adequação

Está previsto no inciso II, do artigo 6.º da LGPD e prevê a “compatibilidade do tratamento 
com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento”.

Os dados devem ser tratados de acordo com a sua destinação. A coleta de dados deverá 
ser compatível com a atividade fim do tratamento.

2. Princípio da Necessidade

A coleta de dados deve ocorrer de forma restritiva, cuidando para que o tratamento dos 
dados pessoais esteja restrito à finalidade pretendida.

3. Princípio da Transparência

Visa garantir aos titulares, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a 
realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento dos dados.

4. Princípio do Livre Acesso

Possibilitar que o titular dos dados consulte livremente, de forma facilitada e gratuita, 
a forma e a duração do tratamento dos dados, bem como sobre a integralidade deles.

5. Princípio da Qualidade dos Dados

Este princípio busca garantir aos titulares dos dados a exatidão, a clareza, a relevância e a 
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade 
de seu tratamento.

6. Princípio da Segurança

Compreende medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comu-
nicação ou difusão.

7. Princípio da Prevenção

É um dos pilares da Segurança da Informação, buscando a antecipação de eventua-
lidades, com a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em razão do 
tratamento de dados pessoais.

8. Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas

Neste princípio espera-se que o controlador ou o operador demonstrem todas as medidas 
eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia das medidas aplicadas.
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9. Princípio da Não Discriminação

O tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou 
abusivos, ou seja, não se pode excluir de titulares de dados pessoais, no momento de 
seu tratamento, informações determinadas por características, sejam elas de origem 
racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, geolocalização, filiação sindical, 
estado genético ou de saúde ou orientação sexual.

10. Princípio da Finalidade

Previsto no inciso I do art. 6.º da LGPD, emprega-se como a “realização do tratamento 
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade 
de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades”, ou seja, o dado 
deverá, na coleta, ter a indicação clara e completa que a justifique;

Solução Completa

LEI 13.709

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, 
sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto 
do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abran-
gência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

GABARITO: ERRADO.

535. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – SERPRO - ANALISTA) Com base na Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais [LGPD] —, julgue os itens a seguir.

A anonimização impossibilita que um dado seja associado, direta ou indiretamente, a um 
indivíduo.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Lei 13.709/2018:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 
indireta, a um indivíduo;
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Solução Completa

Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos 
quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

GABARITO: CERTO.

536. (CESPE/CEBRASPE – 2021 - ANALISTA) À luz da Lei nº 6.839/1980, da Lei nº 12.037/2009, da Lei 
nº 13.709/2018 e do Decreto nº 9.094/2017, julgue o item.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais destina-se à proteção dos direitos fundamentais 
de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

GABARITO: correto.

Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvol-
vimento da personalidade da pessoa natural.

Solução Completa

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais.

GABARITO: CERTO.

537. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – ANALISTA) Com base na Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais [LGPD] —, julgue os itens a seguir.

Consentimento é a manifestação do titular — pessoa natural ou jurídica — sobre o tratamento 
de seus dados para uma finalidade específica.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Art 5º. V - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos 
de tratamento.

Art. 5º. XII - Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
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Ou seja, para a LGPD, titular é apenas a pessoa natural ou física, não abrangendo a pessoa 
jurídica de direito público e privado.

Solução Completa

Lei 13.709/2018:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de 
seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

GABARITO: ERRADO.

Leia o texto a seguir, e responda:

“... a função própria do homem é um certo modo de vida, e este é constituído de uma ativi-
dade ou de ações da alma que pressupõem o uso da razão, e a função própria de um homem bom 
é o bom e nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas ações [...] o bem para o homem 
vem a ser o exercício ativo das faculdade da alma de conformidade com a excelência, e se há mais 
de uma excelência, em conformidade com a melhor e a mais completa entre elas. Mas devemos 
acrescentar que tal exercício ativo deve estender-se por toda a vida, pois uma andorinha só não faz 
verão (nem o faz um dia quente); da mesma forma, um dia só, ou um curto lapso de tempo, não 
faz um homem bem-aventurado e feliz”.

Aristóteles

538. (QUESTÃO INÉDITA) O bem mais elevado que o ser humano pode almejar é a eudaimonia (felici-
dade), havendo uma concordância geral de que o bem supremo para o homem é a felicidade, 
e que bem viver e bem agir equivale a ser feliz.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

A eudaimonia é a doutrina ética grega que afirma a busca da felicidade como fundamento 
da Ética. As palavras eudaimonismo ou eudaimonia dizem respeito a uma doutrina que 
prega a felicidade como a finalidade da vida humana.

539. (QUESTÃO INÉDITA) A eudaimonia [felicidade] é sempre buscada por si mesma e não em função 
de outra coisa, pois o ser humano escolhe o viver bem como a mais elevada finalidade e por 
nada além do próprio viver bem.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

O eudemonismo (do grego eudaimonia, “felicidade”) é, portanto, uma doutrina segundo 
a qual a felicidade é o objetivo da vida humana. A felicidade não se opõe à razão, mas é 
a sua finalidade natural.

540. (QUESTÃO INÉDITA) Definindo a eudaimonia (felicidade) a partir da função própria da alma 
racional e do exercício ativo das faculdades da alma em conformidade com a excelência 
(virtude) conclui-se que, aos seres humanos, só é possível levar uma vida constituída por mo-
mentos de felicidade decorrentes da satisfação dos desejos e paixões que não se subordinam 
à atividade racional.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

Segundo Aristóteles, a felicidade é o centro das vontades humanas, deste modo, ela é 
sua finalidade.

541. (QUESTÃO INÉDITA) A eudaimonia [felicidade] é um certo modo de vida constituído de uma ati-
vidade ou de ações por via da razão e conforme a ela, sendo o bem melhor para o homem o 
exercício ativo das faculdades da alma em conformidade com a excelência (virtude), que deve 
estender-se por toda a vida.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Aristóteles argumentou que era possível a Eudaimonia com muito trabalho, cultivando 
as próprias virtudes e destacando-se em quaisquer tarefas que a natureza e as circuns-
tâncias levam até o indivíduo.

542. (QUESTÃO INÉDITA) A excelência [virtude] humana, como realização excelente da tarefa humana, 
reside no exercício ativo da racionalidade, pois a função própria de um homem bom é o bom 
e nobilitante exercício desta atividade ou na prática destas ações em conformidade com a 
virtude, sendo este o bem humano supremo e a última finalidade desiderativa humana.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Para alcançar a verdadeira Eudaimonia, é preciso focar em ser uma pessoa moral, controlar 
as emoções e exercitar a razão. Porque, argumentou Aristóteles, essas são as habilidades 
mais avançadas e exclusivamente humanas.

543. (QUESTÃO INÉDITA - 2022) “Os juízos morais podem ser diferentes a depender do código moral no 
qual se baseiam. No entanto, qualquer juízo moral tem em comum com os outros dois aspectos:

a) Aspecto formal e aspecto físico.

b) Aspecto formal e aspecto relativo.

c) Aspecto formal e aspecto de conteúdo.

d) Aspecto de conteúdo e aspecto físico.

GABARITO: C.

Os juízos morais, por mais diferentes que sejam entre si, têm em comum dois aspectos. 
No aspecto formal, eles se referem a ações que supõem a liberdade do ser humano de 
escolher sua forma de agir no mundo e, portanto, responsabilizar-se por aquilo que faz 
e entender a responsabilidade que está envolvida em seu ato. No aspecto de conteúdo, 
o traço em comum entre os juízos morais é que eles se referem àquilo que os seres hu-
manos desejam ou necessitam.

544. (QUESTÃO INÉDITA) A diferença que existe entre as diversas concepções de Ética possibilitou o 
estabelecimento de alguns aspectos sobre o que é a Moralidade. Assinale a alternativa que 
não corresponde a um dos aspectos da Moralidade:

a) A moralidade como aquisição de virtudes para alcançar a felicidade.

b) A moralidade como aquisição de meios para alcançar a riqueza.
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c) A moralidade como aptidão para resolver conflitos.

d) A moralidade como prática solidária das virtudes comunitárias.

GABARITO: B.

A moralidade pode ser entendida como a aquisição de virtudes para a felicidade, como 
aptidão para resolver conflitos e práticas solidárias. Isso não ocorre com aquilo que enun-
ciamos na alternativa B, pois a aquisição de riquezas não é um aspecto que possa ser 
associado à moralidade.

545. (IADES - CONAB - 2014) No que se refere à ética e à moral, assinale a alternativa correta.

a) O exercício de um pensamento crítico e reflexivo acerca dos valores e costumes vi-
gentes tem início na cultura ocidental, na sociedade moderna.

b) O senso moral e a consciência moral têm como pressuposto fundamental a ideia de 
um agente moral, o qual é assumido pelo conjunto da sociedade.

c) A moral resulta da reflexão com relação à ética, que vem do grego ethos, e é cons-
tituída de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano.

d) Tanto a ética quanto a moral são responsáveis por construir as bases que guiam a 
conduta do homem.

e) Moral e ética são palavras que têm origens distintas, latim e grego, porém têm o 
mesmo significado.

GABARITO: D.

Dentro da premissa de formação da ética e moral, nota-se que, tanto a ética quanto a 
moral são responsáveis por construir as bases que guiam a conduta do homem.

546. (QUESTÃO INÉDITA) Como podemos diferenciar “moral” e “ética”?

a) Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas.

b) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre esses valores.

c) Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia.

d) Moral é sinônimo de “ética aplicada”.

GABARITO: B.

A palavra “ética” vem do grego éthikos e significa modos de ser. A ética pode ser en-
tendida como a reflexão sobre o comportamento moral. Se existir um país onde usar 
guarda-chuva seja considerado imoral, compete à ética pensar a origem dessa norma e 
os pontos negativos de não se usar guarda-chuva, por exemplo.

547. (QUESTÃO INÉDITA - 2022) Leia os dois fragmentos abaixo:

“... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não 
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, 
não temos nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou 
desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado 
a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado 
ao mundo, é responsável por tudo o que fizer.”
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Jean-Paul Sartre

“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado”.

Karl Marx

a) Enquanto Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre 
independente das circunstâncias.

b) Sartre defende que não há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o 
determinismo e a total liberdade do homem;

c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx 
quando defende que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 
querem”.

d) Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência, enquanto Marx 
afirma que o homem está limitado pelas condições históricas.

GABARITO: B.

Sartre é contundente ao afirmar que não há determinismo. Marx considera que há fatores 
objetivos que limitam a liberdade humana, mas quanto maior for nosso conhecimento a 
respeito deles, maior será o nosso poder de ação sobre eles.

REGIME JURÍDICO ÚNICO E DIREITO ADMINISTRATIVO
548. (Quadrix – 2019 – CRO-PA – Administrador) No que concerne aos conceitos de Estado, governo e 

Administração Pública, julgue o item.

Governo é a atividade diretiva do Estado, a cúpula de que emanam as diretrizes de organização 
e consecução de atividades orientadas pelo interesse público.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo

SOLUÇÃO RÁPIDA

GOVERNO é o elemento do Estado em que demonstra a organização administrativa do 
Estado.

SOLUÇÃO COMPLETA

Prevalece o entendimento que um Estado é formado por 3 elementos cumulativos, com base no art. 1º da Convenção 
de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados e sobre Asilo Político, de 1933 (Decreto 1570/37):

POVO – elemento humano é o conjunto de pessoas que se encontram em um determinado território sob o comando 
de um determinado governo, ainda, são ligadas por determinados fatores (como, por exemplo, a língua).

TERRITÓRIO – elemento espacial, é o espaço demográfico em que um determinado grupo de pessoas se estabele-
cem e constroem uma vida em sociedade, constituindo sua cultura, história e governo. É a base física do Estado.

GOVERNO – É a estrutura de burocrática de um Estado que permite a gerência do interesse do seu povo (interesse 
público/coletivo), formada por um quadro de pessoal e instituições em uma relação de hierarquia.

https://www.alfaconcursos.com.br


318

Veja a afirmativa da questão:

Governo é a atividade diretiva (que gerencia) do Estado, a cúpula de que emanam as diretrizes de organização e 
consecução de atividades orientadas pelo interesse público.

549. (Quadrix – 2019 – CRO-GO – Assistente Administrativo) No que se refere ao Estado e a seus Poderes, 
julgue o item.

O Estado é composto de Poderes, segmentos estruturais em que se divide o poder geral e 
abstrato decorrente de sua soberania.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo

SOLUÇÃO RÁPIDA

O Poder Soberano é uno, dividindo suas funções para garantir uma efetiva prestação de 
seus objetivos.

SOLUÇÃO COMPLETA

A ideia da Separação dos Poderes surgiu como resposta ao Estado Absolutista. Anteriormente, nesse modelo de 
Estado, tínhamos a concentração de todas as funções do Estado na figura do Rei, sendo ele a representação do 
próprio Estado, portanto, ele era a própria Soberania.

Com a Separação dos Poderes, garantindo que o exercício da Soberania passa a ser pacífico, estável e que tenha 
um novo foco: atender ao interesse público.

Por exemplo, como aponta o art. 1º, parágrafo único e o art. 2º da Constituição Federal de 1988, no Brasil, todo poder 
emana do povo (Soberania Popular0 temos três Poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.

O povo, para poder exercer sua soberania, garantindo que o Estado sempre venha a buscar atender aos seus 
interesses e evite ao abuso, fraciona suas funções e distribui para 3 poderes.

Cada um será responsável pelo exercício de funções que busquem sempre esse objetivo de garantir que a Soberania 
e seu Titular (povo) seja sempre respeitado. Com isso, cada Poder tem independência para atingir essa finalidade, 
exigindo uma atuação baseada na harmonia entre eles.

550. (Quadrix – 2019 – CRO-GO – Assistente Administrativo)  No que se refere ao Estado e a seus Poderes, 
julgue o item.

As funções típicas dos Poderes do Estado não poderão ser convertidas em funções atípicas.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado

SOLUÇÃO RÁPIDA

Cada Poder tem uma função típica, mas, é possível que um dos Poderes venha a exercer 
a função típica de outro, exercendo-a, portanto, de forma atípica.

SOLUÇÃO COMPLETA

Lembrando que, pela Constituição Federal de 1988:

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Ao tratar sobre a independência e harmonia entre os Poderes, aderindo a Teoria da Separação dos Poderes, a 
Soberania é de titularidade do povo brasileiro que, transfere o exercício para o Estado Brasileiro. Buscando atingir o 
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melhor aos interesses do Titular do Poder Soberano e evitar que alguma autoridade venha querer abusar do Poder, 
é que fracionamos o exercício transferindo para o Executivo, Legislativo e Judiciário.

Cada um dos Poderes irá exercer uma função exclusiva dela, própria, que a caracteriza, para isso, será chamado 
de função típica (exemplo, função típica do Poder Judiciário é exercer o monopólio da Justiça).

Todavia, haverá determinadas situações que poderá um Poder exercer a função exclusiva de outro, o que será 
denominado de função atípica.

IMPORTANTE! As funções típicas e funções atípicas deverão estar previstas na Constituição Federal de 1988.

551. (Quadrix – 2019 – CRO-GO – Assistente Administrativo)  No que se refere ao Estado e a seus Poderes, 
julgue o item.

A noção de Estado de direito baseia-se na regra de que, ao mesmo tempo em que o Estado 
cria o direito, deve sujeitar-se a ele.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo

SOLUÇÃO RÁPIDA

Estado de Direito é o Estado que é submetido ao Direito, devendo cumprir com as normas 
criadas, seja em âmbito nacional, seja em âmbito internacional.

SOLUÇÃO COMPLETA

Na evolução histórica da sociedade, com o fim da Idade Média, as sociedades europeias passaram a se organizar 
de uma forma militarizada em determinados espaços territoriais, tais sociedades eram governadas por meio de 
uma estrutura hierárquica, cujo a maior autoridade era o Monarca, sendo que se intitulava como o centro do Estado.

O primeiro modelo de Estado que surgiu com o fim da Idade Média, portanto, era o modelo de Estado Absolutista, 
aquele que era regido pela vontade ilimitada do seu governante, o Rei. E como estudamos nos livros de história, o 
modelo absolutista representava um gigantesco abuso do governante sobre seu povo, no qual, não tinha estabilidade, 
já que a vontade do Rei mudava a toda hora.

Como resposta ao Estado Absolutista, movimentos sociais passaram a aderir a novas filosofias jurídicas e sociais 
para confrontar este modelo. Dentre as ideias desses movimentos, destaca-se o pensamento de submeter o 
governante a um controle, impondo regras para a autoridade como forma de respeitar os direitos do seu povo.

O povo passa a exigir um modelo de Estado que não se submeteria, irrestritamente, a vontade volátil do seu gover-
nante, passam a exigir um modelo de Estado que lhe fornecesse segurança em face ao próprio Estado. E para isso, 
passa a estipular normas que vinculariam o Estado. Inicia o modelo do ESTADO DE DIREITO, aquele Estado que se 
submete aos comandos jurídicos como forma de evitar abusos contra o seu próprio povo.

Por fim, vale apontar que, conforme o art. 1º, caput, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO e tem como fundamentos:

552. (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário de Procuradoria) Com relação à origem e às fontes do di-
reito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue 
o item que segue.

Em sentido objetivo, administração pública designa os entes que exercem a atividade admi-
nistrativa de forma a balizar a execução da função administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: Certo
SOLUÇÃO RÁPIDA

O sentido objetivo da Administração Pública é a própria atividade administrativa.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão trata sobre o conceito da Administração Pública. A doutrina irá afirmar que a busca do conceito da 
Administração pode se dar em um sentido objetivo e um sentido subjetivo.

No sentido objetivo, material ou funcional da Administração Pública ela é a própria atividade e função prestada pelo 
Poder Público, seguindo um regime jurídico de direito público, para atender ao interesse público.

No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a Administração Pública é um conjunto de pessoas jurídicas, órgãos 
públicos e agentes públicos.

SENTIDO OBJETIVO – Atividade ou função administrativa;

SENTIDO SUBJETIVO – Pessoas administrativas.

Com isso, vamos analisar a afirmativa:

“Em sentido objetivo, administração pública designa os ENTES que exercem a atividade administrativa de forma a 
balizar a execução da função administrativa”.

Logo, a afirmativa misturou os conceitos.

553. (CESPE – 2017 – TRF – 1ª REGIÃO – Técnico Judiciário – Área Administrativa) No que diz respeito a organi-
zação administrativa, julgue o item que se segue.

A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos 
e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se de 
seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo

SOLUÇÃO RÁPIDA

O sentido subjetivo da Administração Pública é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos 
públicos e a agentes públicos que compõem a ideia de Administração Pública.

SOLUÇÃO COMPLETA

O conceito subjetivo/formal/orgânico de Administração Pública é a composição de Entes Públicos (União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal), seus órgãos públicos, entidades administrativas (Autarquias, Fundações Públicas, 
Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Consórcios Públicos), além de seus agentes públicos.

Já o conceito objetivo/material/funcional de Administração Pública é observar ela como um conjunto de atividades 
e funções administrativas que são prestadas para atender ao interesse coletivo.

Vejamos a afirmativa da questão:

“A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas 
incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao 
exercício da própria atividade administrativa”.

Logo, foi apresentada a definição do conceito subjetivo de Administração Pública.

CONCEITO SUBJETIVO – SUJEITO;

CONCEITO OBJETIVO – ATIVIDADE, FUNÇÃO.
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554. (CESPE - 2016 - TCE-SC - Conhecimentos Básicos - Exceto para os cargos 3 e 6) A partir do disposto na Cons-
tituição Federal de 1988 [CF], julgue o item seguinte.

Na CF, o conceito de administração pública coincide com o de Poder Executivo e, consequente-
mente, com o de administração direta, razão por que é impróprio utilizar termo administração 
pública em referência aos Poderes Legislativo e Judiciário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 37 (caput) da Constituição Federal de 1988. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 
INDIRETA DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

SOLUÇÃO COMPLETA

O conceito de Administração Pública não é exclusivo do Poder Executivo, já que o Estado possui como objetivo 
alcançar o interesse público e segurança jurídica, mesmo que ocorra a Separação dos Poderes, é possível que todas 
as esferas dos Poderes ainda possam realizar atividades e funções administrativa.

Neste sentido, é a lição de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

“Por fim, cabe lembrar que temos administração pública formal em todos os entes federativos e em todos os 
Poderes do Estado. Embora a quase totalidade da administração pública seja concentrada no Poder Executivo, 
os Poderes Legislativos e Judiciário contêm, em sua estrutura, órgãos administrativos. Ademais, é possível, ao 
menos em tese, existirem entidades da administração indireta vinculadas aos Poderes Legislativos e Judiciário”. 
(ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 25. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense. São Paulo: Método. 2017. p. 24).

Esta lógica é confirmada pelo art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988:

“Art. 37 (caput) da Constituição Federal de 1988. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE QUALQUER DOS 
PODERES DA UNIÃO, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”.

Veja que todos os Poderes, portanto, são formados pelo conjunto de pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes 
públicos.

555. (MPE-SC - 2016 - MPE-SC - Promotor de Justiça - Matutina) Sinônimo de função de governo para a dou-
trina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses pú-
blicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado
SOLUÇÃO RÁPIDA

Função de Governo é a função de gestão do Estado, são as atividades relacionadas ao 
exercício da soberania ou autonomia dentro de um Ente Federado.

SOLUÇÃO COMPLETA

Há uma diferença doutrinária entre função de governo e função de administrativa, por mais que ambos são exer-
cidos, majoritariamente, pelo próprio Poder Executivo.

Para entendermos a diferenciação, vamos nos valer das lições de Dirley da Cunha Júnior:
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“As funções de governo são aquelas que se relacionam com a superior gestão da vida política do Estado e indis-
pensáveis à sua própria existência. Ou, como assinala Renato Alessi são funções que implicam ‘uma atividade de 
ordem superior referida à direção suprema e geral do Estado em seu conjunto e em sua unidade, dirigida a deter-
minar os fins da ação do Estado, a assinalar as diretrizes para as outras funções, buscando a unidade da soberania 
estatal’. Assim, são exemplos de funções de governo, a iniciativa de leis pelo chefe do Executivo, a sanção, o veto, 
a decretação da intervenção federal (...).

As funções administrativas são aquelas predispostas à gestão dos interesses da coletividade, através de comandos 
infralegais ou infraconstitucionais” (DIRLEY, Dirley da Cunha. Curso de direito administrativo. 14. ed., rev. ampl. e 
atual. Salvador: Juspodvim. 2015. p. 29).

Voltando à afirmativa da questão, o erro é tratar como sinônimos as funções de governo e funções administrativas.

556. (CESPE - 2016 - DPU - Técnico em Assuntos Educacionais) Em relação à administração pública direta e 
indireta e às funções administrativas, julgue o item a seguir.

A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo, não sendo possível seu exercício pelos 
outros poderes da República.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função administrativa é função típica do Poder Executivo, mas, pode ser função atípica 
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

SOLUÇÃO COMPLETA

Relembrando que, pela Separação dos Poderes, cada Poder exerce uma função exclusiva que representa uma 
efetividade e proteção ao Poder Soberano de um Estado.

Cada função exclusiva, característica de um desses Poderes é denominada de função típica, como por exemplo, o 
Poder Legislativo possui a função típica de elaborar normas (legislar) e fiscalização por meio de controle externo.

A regra, é que cada Poder fique responsável por uma função típica, mas, é possível que um Poder venha a exercer 
a função característica de outro. Esse caso denomina-se função atípica.

“É preciso esclarecer essa nossa afirmação, para tanto nos valendo da hodierna teoria constitucional da divisão das 
funções estatais (ou, como tradicionalmente, e não se equívoco, designada, de separação de Poderes). Os Poderes 
estatais desempenham, para além de suas funções típicas ou prioritárias, funções atípicas ou secundárias. As 
funções típicas correspondem àquelas que os Poderes exercem com predominância, mas não com exclusividade. 
E as funções atípicas correspondem às funções típicas dos outros Poderes, exercidas como atividade ancilar das 
funções principais de cada Poder”. (DIRLEY, Dirley da Cunha. Curso de direito administrativo. 14. ed., rev. ampl. e 
atual. Salvador: Juspodvim. 2015. p. 25).

557. (CESPE - 2010 - INSS - Perito Médico Previdenciário) Acerca do direito administrativo, julgue os itens 
a seguir.

Povo, território e governo soberano são elementos do Estado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo

SOLUÇÃO RÁPIDA

Segundo a doutrina majoritária, todo Estado é formado pela junção de três elementos: 
POVO, TERRITÓRIO e GOVERNO SOBERANO.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Os elementos constitutivos do Estado são consagrados no art. 1º da Convenção de Montevidéu sobre direitos e 
deveres do Estado e sobre Asilo Político, de 1933.

Pela leitura, a doutrina majoritária irá apontar como elementos constitutivos:

POVO – grupo de pessoas ligadas por determinados fatores, como sua cultura, estabelecidos em um determinado 
território, sobre o comando de um determinado Governo.

TERRITÓRIO – base física de um Estado, onde é estabelecido um povo para construção de sua história.

GOVERNO SOBERANO – unidade política que gerencia o interesse público de um povo, sob um território.

Vale a pontar que a soberania é exercida em âmbito nacional e âmbito internacional, este último significa a capa-
cidade de entrar em relação com os demais Estados Soberanos.

558. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2020 - Câmara de Patrocínio - MG - Ouvidor Legislativo) Sobre a estrutura 
administrativa no contexto do direito administrativo brasileiro, assinale a alternativa correta.

a) Por organização da Administração, entende-se a estruturação legal das entidades 
e órgãos que irão desempenhar as funções, por meio de agentes públicos (pessoas 
físicas).

b) Governo, em sentido formal, é o complexo de funções estatais básicas e, em sentido 
operacional, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais.

c) Numa visão global, pode-se afirmar que Governo é todo o aparelhamento do Estado 
preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.

d) A Administração comanda com responsabilidade constitucional e política, mas sem 
responsabilidade profissional pela execução.

Resposta: A

SOLUÇÃO RÁPIDA

A organização da Administração Pública é uma pirâmide hierárquica composta por pessoas 
jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que atuam em nome do Estado (sentido 
subjetivo).

SOLUÇÃO COMPLETA

A organização da Administração Pública segue uma lógica de distribuição de competências (atribuições) como 
forma de prestação de atividades administrativas mais eficientes, ainda, esta organização segue uma lógica de 
hierarquia, no qual temos uma autoridade superior e subordinados. Com isso, perceba que o sentido subjetivo da 
Administração Pública está relacionado com sua estruturação.

Vamos para a análise das demais alternativas:

b) Governo, em sentido formal, é o complexo de funções estatais básicas e, em sentido operacional, é o conjunto 
de poderes e órgãos constitucionais.

- O erro da alternativa é apresentar o sentido subjetivo/formal/orgânico de Administração Pública para Governo. 
Lembrando que Governo é a atividade diretiva do Estado, representando os altos interesses estatais e o exercício 
do poder político. Já Administração Pública é um conjunto que forma uma estrutura responsável pela prática de 
atos administrativos.

c) Numa visão global, pode-se afirmar que Governo é todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização 
de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.
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- Mais uma vez, temos o examinador confundindo os conceitos de Governo com Administração Pública, perceba 
que menciona sobre o “aparelhamento do Estado”.

d) A Administração comanda com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional 
pela execução.

559. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ADAF - AM - Administrador) Assinale a alternativa correspondente ao conceito 
de Administração Pública adotado no Brasil.

a) Em sentido amplo e em sentido objetivo.

b) Em sentido estrito e em sentido subjetivo.

c) Em sentido amplo e em sentido subjetivo.

d) Em sentido estrito e em sentido objetivo.

e) Apenas em sentido estrito.

Resposta: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

Prevalece o entendimento que a Administração Pública no Brasil é formada pelo conjunto 
de Pessoas Políticas e pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que atuam 
prestando atividades, exclusivamente, administrativas (sentido subjetivo e estrito).

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão exigia o domínio sobre os conceitos objetivo e subjetivo, amplo e restrito da Administração Pública.

CONCEITO OBJETIVO – A Administração Pública trata as atividades administrativas prestadas para atender ao 
interesse público.

CONCEITO SUBJETIVO – A Administração Pública é o conjunto de Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios), pessoas jurídicas e agentes públicos que atuam em nome do Poder Público praticando atividades 
administrativas para a atender ao interesse público.

CONCEITO ESTRITO – Administração Pública é composta apenas por pessoas jurídicas e agentes públicos que 
possuem atribuições de natureza administrativa.

CONCEITO AMPLO – Administração Pública é composta por pessoas jurídicas e agentes públicos que possuem 
atribuições de natureza política e também de natureza administrativa.

Para fortalecer os conceitos acima, vejamos como é abordado pela doutrina:

“Administração pública em sentido amplo abrange os órgãos de governo – e as funções políticas que eles exercem 
– e também os órgãos e pessoas jurídicas que desempenham funções meramente administrativas (...).

Administração pública em sentido estrito só inclui os órgãos e pessoas jurídicas administrativos e as funções que 
eles desempenham, de natureza puramente administrativa – profissional, técnica, instrumental, apartidária – de 
execução dos programas de governo. Ficam excluídos os órgãos de governo e as funções políticas que eles exercem 
– as atividades de elaboração das políticas públicas”. (ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito administrativo 
descomplicado. 25. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2017. p. 21-22).
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560. (IBADE - 2019 - JARU-PREVI - RO - Assistente Administrativo) Com base nos três poderes do estado e nas 
suas funções, afirma-se que ao:

a) legislativo: cabe a ele criar leis em cada uma das três esferas e fiscalizar e controlar 
os atos do poder executivo.

b) executivo: estabelece normas que regem a sociedade.
c) judiciário: responsável pela regulação da administração dos interesses públicos.
d) legislativo: poder exercido pelos secretários do Estado.
e) executivo: sua principal tarefa é a de controle de constitucionalidade.

Resposta: A

SOLUÇÃO RÁPIDA

Com base no art. 59 e art. 70 da Constituição, as funções típicas do Poder Legislativo são: 
a) elaboração de normas jurídicas; b) fiscalização e controle externo.

SOLUÇÃO COMPLETA

Inicialmente, não podemos nos esquecer que, pelo art. 2º da Constituição Federal de 1988, os 3 Poderes são har-
mônicos e independentes entre si. O que significa que cada um exercerá suas funções típicas (e atípicas) sem 
que isso represente uma violação ou interferência em outro Poder, mas, ainda, há o dever constitucional (freios e 
contrapesos) de fiscalização de uns aos outros, para que não ocorra abuso de poder.

Simplificando, podemos apontar como funções típicas dos Poderes:

- PODER EXECUTIVO: exercício da administração e governança em um Ente Público.

- PODER LEGISLATIVO: elaboração de normas jurídicas (por exemplo, leis) e fiscalização e controle externo dos atos 
do Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas.

- PODER JUDICIÁRIO: exercício do monopólio da Justiça, processando e julgando situações que necessitam da 
tutela do Estado.

561. (NC-UFPR - 2019 - TJ-PR - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) Segundo Romeu Felipe 
Bacellar Filho, “à medida que é possível diferenciar Governo de Administração Pública pelas 
atribuições diversas a que se propõem, tais instituições assumem estruturas próprias, volta-
das ao cumprimento de suas funções” [BACELLAR FILHO, 2008]. Levando em consideração a 
posição do autor, assinale a alternativa correta.

a) Para o autor, o critério que condiciona a distinção entre Governo e Administração 
possui natureza orgânica, também chamada de subjetiva ou formal.

b) Governo pode ser definido como a instituição cuja atividade é voltada à tomada de 
decisões discricionárias.

c) Administração pode ser definida como a instituição voltada à tomada de decisões 
vinculadas.

d) No Brasil, ao contrário de outros países, o Poder Judiciário também compõe o Governo 
do ponto de vista constitucional, exercendo tais prerrogativas como sua função típica.

e) A Administração Pública brasileira é composta de entes políticos e entes administra-
tivos, que, por sua vez, são compostos por órgãos públicos.
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Resposta: E

SOLUÇÃO RÁPIDA

Pelo sentido subjetivo/formal/orgânico de Administração Pública, esta é formada pelo 
conjunto de Entes Públicos, pessoas jurídicas compostas por órgãos públicos e agentes 
públicos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Trata-se de uma questão que, em um primeiro momento, assusta, já que exige a interpretação de um doutrinador 
– em um trecho tão curto.

Mas, perceba que a resposta não foge ao que temos estudado sobre os conceitos iniciais em Direito Adminis-
trativo. Ademais, veja que a afirmação da doutrina segue a ideia de que temos duas figuras distintas, Governo e 
Administração Pública. 

Na análise das afirmativas, podemos concluir o seguinte:

- O erro da alternativa “a” é afirmar que o doutrinador utilizou o sentido subjetivo, o que está errado. Veja que no 
final da citação consta “cumprimento de suas funções”, o critério adotado foi o sentido objetivo.

- As alternativas “b” e “c” são analisadas em conjunto, pois exigem uma distinção de ato discricionário e vinculado, 
como vamos estudar mais para frente, esses atos diz respeito a faculdade do administrador em praticar um ato. 
Veremos mais para frente que, tanto Governo como Administração Pública terão atos cujo sua prática será facul-
tativa e outros que serão obrigatórios.

- O erro da alternativa “d” é afirmar que a função típica se mistura com a ideia de Governo. NÃO! A função típica do 
Poder Judiciário é exercer o monopólio da Justiça (julgar).

562. (NC-UFPR - 2019 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Jr - Ciências Contábeis) O direito 
administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa 
e a atividade das pessoas e órgãos que a desempenham. Com relação aos poderes de Estado 
e atribuição de funções, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e conceitos advindos 
do direito administrativo, assinale a alternativa correta.

a) A função jurisdicional é responsável por editar atos normativos primários e resolver 
conflitos entre os litigantes.

b) O poder do Estado se divide por estruturas orgânicas especializadas, que desempe-
nham com preponderância a sua função típica, mantendo a harmonia e o equilíbrio 
do sistema.

c) No Brasil, pela tripartição dos poderes, adota-se o pressuposto de que cada um dos 
poderes é responsável pelo exercício de sua função típica, de maneira autônoma.

d) Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administra-
tiva, no Brasil considera-se o sistema inglês de tripartição dos poderes, com prepon-
derância do sistema administrativo sobre os demais poderes.

e) São poderes soberanos e independentes entre si a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios.

Resposta: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

A questão exigia a leitura do art. 2º da Constituição Federal de 1988:
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Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.

SOLUÇÃO COMPLETA

A resposta exigia a compreensão do art. 2º da Constituição Federal de 1988, deixando evidente a ideia de indepen-
dência e harmonia entre os Poderes.

Com isso, vamos analisar as demais alternativas.

a) A função jurisdicional é responsável por editar atos normativos primários e resolver conflitos entre os litigantes.

- A função jurisdicional é aquela exercida pelo Poder Judiciário, de fato, busca resolver conflito entre litigantes, mas 
não por meio de atos normativos primários (que seria, por exemplo, as leis), mas por meio de decisões judiciais.

c) No Brasil, pela tripartição dos poderes, adota-se o pressuposto de que cada um dos poderes é responsável pelo 
exercício de sua função típica, de maneira autônoma.

- Esta afirmativa acaba excluindo a possibilidade do exercício de funções atípicas pelos Poderes. Lembrando que, 
saindo da autonomia em realizar uma função típica, pode outro Poder exercer a função do outro.

d) Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, no Brasil considera-se o 
sistema inglês de tripartição dos poderes, com preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes.

- No Brasil, como observamos no art. 2º da CF/88, os Poderes são harmônicos e independentes entre si, portanto, 
dentre as consequências, não há uma escala hierárquica entre eles.

e) São poderes soberanos e independentes entre si a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

- Os Poderes são: Executivo, Legislativo e Judiciário. A afirmativa as figuras dos Entes Federados com o conceito 
de Separação dos Poderes.

563. (CESPE - 2018 - TCE-MG - Analista de Controle Externo - Direito) As tarefas precípuas da administração 
pública incluem

a) a prestação de serviços públicos e a fiscalização contábil.

b) a realização de atividades de fomento e a prestação de serviços públicos.

c) a rejeição normativa e a aprovação orçamentária.

d) o incentivo setorial e a solução de conflitos normativos.

e) o exercício do poder jurisdicional e do poder de polícia.

Resposta: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

Com base na doutrina, são tarefas precípuas da Administração Pública: a) Poder de Polícia; 
b) Serviços Públicos; e, c) Atividades de Fomento.

SOLUÇÃO COMPLETA

Para alcançarmos a resposta desta questão precisamos nos aprofundar no sentido objetivo/material de Adminis-
tração Pública.

Como sabemos, o sentido objetivo de Administração Pública está relacionado com suas atividades, função admi-
nistrativa praticada pelas pessoas jurídicas e físicas que compõem o Estado.

Tais funções administrativas são, para a doutrina clássica: a) fomento; b) poder de polícia; c) serviço público. Para 
alguns doutrinadores, temos também: a) intervenção estatal; b) regulação.

“O fomento abrange a atividade administrativa de incentivo à iniciativa privada de utilidade pública.
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(...)

A polícia administrativa compreende toda atividade de execução das chamadas limitações administrativas que são 
restrições impostas por lei ao exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo (...).

Serviço público é toda atividade que a Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer 
à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
administrativo. 29. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 87-88)

564. (UERR - 2018 - SETRABES - Administrador) O conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da 
função administrativa, traduz o conceito de:

a) administração pública.

b) Poder Executivo.

c) Administração Pública.

d) Poder Público.

e) Governo.

Resposta: C

SOLUÇÃO RÁPIDA

A resposta é o sentido subjetivo de Administração Pública, ou seja, é o conjunto de Entes 
Políticos, pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem atividade 
administrativa.

SOLUÇÃO COMPLETA

Como ensina a doutrina:

“No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a Administração Pública compreende um conjunto de entidades jurídicas 
(de direito público ou de direito privado), de órgãos públicos e de agentes públicos, que formam o aparelhamento 
orgânico e compõem a estrutura formal da Administração. Por esse sentido, leva-se em conta o sujeito da Admi-
nistração” (DIRLEY, Dirley da Cunha. Curso de direito administrativo. 14. ed., rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodvim. 
2015. p. 26).

O interesse é que a questão apresenta alternativa “a) administração pública”.

Assim, vamos relembrar qual a diferença entre administração pública e Administração Pública:

O uso da expressão administração pública se refere a atividade prestada pela máquina estatal, ou seja, é o sentido 
objetivo.

O uso da expressão Administração Pública se refere ao conjunto de pessoas jurídicas e físicas que integram o 
Poder Público, ou seja, é o sentido subjetivo.

565. (UNIFAL-MG - 2017 - UNIFAL-MG - Auxiliar de Administração)  Na obra de Rafael Oliveira “Administração 
Pública, Concessões e Terceiro Setor” (2011), o autor aborda no capítulo II, a distinção do 
termo Administração Pública com iniciais maiúscula e minúscula.

Segundo o autor, como deve ser estudada a administração pública com iniciais minúsculas?

a) Como estrutura intermediária, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da 
Saúde e Ministério do Meio Ambiente.

b) Como atividade principal, por exemplo, as funções de cada Ente federativo, União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal.
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c) Como estrutura secundária, por exemplo, autarquias, sociedades de economia mista, 
fundações públicas, entre outras.

d) Como atividades instrumentais e finalísticas, por exemplo, finanças públicas e gestão 
de pessoal, ordenamento econômico, entre outros.

Resposta: D

SOLUÇÃO RÁPIDA

Pelo sentido objetivo, a administração pública são as atividades administrativas prestadas 
pelo Poder Público.

SOLUÇÃO COMPLETA

Mais uma vez, temos a expressão administração pública como representação do sentido objetivo:

“No sentido objetivo, material ou funcional, a Administração Pública corresponde a um conjunto de funções ou 
atividades de caráter essencialmente administrativo, consistentes em realizar concreta, direta e imediatamente os 
fins constitucionalmente atribuídos ao Estado. Nesse sentido, toma-se em consideração a função administrativa”. 
(DIRLEY, Dirley da Cunha. Curso de direito administrativo. 14. ed., rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodvim. 2015. p. 26).

Analisando a alternativa correta, perceba que as atividades mencionadas estão relacionadas com as atribuições 
Estatais, são funções típicas administrativas (fomento, serviços públicos e polícia administrativa), elas devem ser 
prestadas de forma concreta, direta e imediata, já que se deve atender ao interesse público.

566. (FUNRIO - 2018 - CGE-RO - Auditor de Controle Interno) A Administração Pública, sendo avaliada sob 
o aspecto formal, deve levar em conta o:

a) funcionamento da Administração.

b) sentido público da Administração.

c) objetivo da Administração.

d) aparelhamento da Administração.

e) sujeito da Administração.

Resposta: E

SOLUÇÃO RÁPIDA

Administração Pública, em seu sentido formal/subjetivo/orgânico é o conjunto de 
Entes Públicos, pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos na prestação de funções 
administrativas. 

SOLUÇÃO COMPLETA

Como já apontamos, o sentido formal/subjetivo/orgânico está relacionado com o SUJEITO da Administração Pública.

“O Brasil adota o critério formal de administração pública. Portanto, somente é administração pública, juridicamente, 
aquilo que nosso direito assim considera, não importa a atividade que exerça. A administração pública, segundo 
nosso ordenamento jurídico, é integrada exclusivamente: (a) pelos órgãos integrantes da denominada administração 
direta (são os órgãos integrantes da estrutura de uma pessoa política que exercem função administrativa); e (b) 
pelas entidades da administração indireta.

(...)

Por fim, cabe lembrar que temos administração pública formal em todos os entes federativos e em todos os Poderes 
do Estado. Embora a quase totalidade da administração pública esteja concentrada no Poder Executivo, os Poderes 
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Legislativo e Judiciário contêm, em sua estrutura, órgãos administrativos. Ademais, é possível, ao menos em tese, 
existirem entidades da administração indireta vinculadas aos Poderes Legislativos e Judiciário. (ALEXANDRINO, 
Marcelo. PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 25. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense. São 
Paulo: Método. 2017. p. 22- 24)

567. (IADES - 2016 - CRESS-MG - Auxiliar Administrativo) Acerca do aspecto formal da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta.

a) No Brasil, há uma separação absoluta dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
b) Os poderes Legislativo e Judiciário não podem exercer nenhuma função administrativa.
c) O Poder Judiciário participa da função legislativa quando dá início a projetos de 

lei, quando veta projetos aprovados pela Assembleia ou quando adota medidas 
provisórias.

d) No direito brasileiro, as funções políticas repartem-se entre Executivo e Legislativo, 
com acentuada predominância do Executivo.

e) No exercício das atribuições políticas, há exclusividade do Poder Executivo.

Resposta: D

SOLUÇÃO RÁPIDA

A função política está relacionada com as decisões diretivas do Estado, relacionado a 
governança, sendo exercido pelo Legislativo e Executivo, mas, com predominância deste.

SOLUÇÃO COMPLETA

Como apontado, a função política está relacionada com a atuação governamental do Estado. 

Devemos relembrar que as funções típicas são:

PODER LEGISLATIVO – elaboração de normas jurídicas e fiscalização e controle externo.

PODER EXECUTIVO – Administração, governança do Ente Público.

PODER JUDICIÁRIO – Exercício do monopólio da Justiça (julgar).

Pelo art. 1º da Constituição Federal de 1988, concluímos que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. De um 
modo geral, isso significa que o Estado será guiado/controlado pelo Direito, e este é representado pelas normas 
jurídicas elaboradas.

Portanto, veja, o Estado Brasileiro será governado com base nas normas jurídicas criadas. Assim, temos a função 
política exercida pelo Poder Legislativo (elaborando as normas jurídicas) e pelo Poder Executivo (que será respon-
sável em administrar, governar o Ente Público com base nas normas jurídicas elaboradas).

568. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova:  Juiz Substituto) No tocante à extradição de brasileiros, 
a Carta Magna estabelece que:

a) é vedada para os natos e permitida para os naturalizados, independentemente do 
crime, desde que praticado antes da naturalização.

b) é vedada para os natos e naturalizados, independentemente do crime praticado.
c) é permitida para os natos, por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entor-

pecentes e drogas afins, na forma da lei, e para os naturalizados, por crimes comuns 
praticados antes da naturalização.
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d) é vedada para os natos e permitida para os naturalizados por crimes comuns, prati-
cados antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

e) é vedada para os natos e permitida para os naturalizados por crimes comuns e por 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 
da lei, desde que praticados antes da naturalização.

SOLUÇÃO

A: ERRADO. Aduz que a extradição de brasileiro naturalizado será independente de crime.

Destarte, a Constituição Federal dispõe que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado nos casos:

1. Por crime comum que seja cometido antes da extradição; ou

2. Por crime de tráfico de drogas que seja cometido antes ou depois da naturalização.

B: ERRADO. Alega que a extradição é vedada em todos os casos para natos e naturalizados.

Contudo, não poderá ser feita a extradição, em regra, para os brasileiros naturalizados. A Constituição Federal 
dispõe que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado nos casos:

1. Por crime comum que seja cometido antes da extradição; ou

2. Por crime de tráfico de drogas que seja cometido antes ou depois da naturalização.

C: ERRADO. A questão está equivocada por aduzir que o brasileiro nato será extraditado se cometer crime de 
tráfico de drogas. Contudo, não há no que se falar em extradição de brasileiro nato por cometimento de crime de 
tráfico de entorpecentes.

D: CERTO. O brasileiro nato não será extraditado. A Constituição Federal dispõe que o brasileiro naturalizado poderá 
ser extraditado nos casos:

1. Por crime comum que seja cometido antes da extradição; ou

2. Por crime de tráfico de drogas que seja cometido antes ou depois da naturalização.

E: ERRADO. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado por crime comum se esta infração penal for cometida 
antes da naturalização. E o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se cometer crime de tráfico de drogas 
antes ou depois da naturalização.

GABARITO: D.

569. (Ano: 2018 Banca: UEG Órgão: PC-GO Prova:  Delegado de Polícia)  É possível, segundo a Constituição 
[CRFB] e o Supremo Tribunal Federal [STF]:

a) a prisão civil por dívida do depositário infiel.

b) a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país.

c) o uso de algemas como regra, com vistas à proteção dos agentes envolvidos e da 
autoridade policial.

d) a manutenção provisória de condenado em regime prisional mais gravoso até o sur-
gimento de vaga em estabelecimento penal adequado à progressão de regime.

e) a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado depois da 
naturalização, mas o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião.
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SOLUÇÃO

A: ERRADO. De acordo com a súmula vinculante nº 25 é ilícita a prisão do depositário infiel. Vejamos o dispositivo:

Súmula Vinculante nº 25

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

B: CERTO. O brasileiro nato jamais, em regra, poderá ser extraditado. Contudo, o brasileiro naturalizado poderá ser 
extraditado e um dos motivos legais para tal ato é o cometimento de crime comum praticado antes da naturalização. 
Vejamos o embasamento legal:

Art. 5º, LI, CF – Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

C: ERRADO. Pelo entendimento da súmula vinculante n° 11 do STF dispõe que excepcionalmente será usada a algema, 
a qual será permitida nas seguintes situações: 1. Em caso de resistência; 2. Em caso de receio de fuga ou 3. Em 
caso de perigo à integridade física alheia ou do próprio preso.

Desta forma, os casos acima permitem a utilização do uso das algemas. E este ato deverá ser fundamentado sob 
pena de nulidade da prisão e dos atos processuais que se refere.

D: ERRADO. O STF tem entendimento pacificado pela súmula vinculante n° 56, a qual prevê que a manutenção 
provisória não será possível ao condenado em regime penal mais gravoso até o surgimento de vaga em estabele-
cimento penal adequado à progressão de regime. Vejamos:

Súmula Vinculante nº 56

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

E: ERRADO. A questão erra em dizer que a extradição ocorrerá quando o naturalizado cometer crime comum 
depois da naturalização. Contudo, poderá ter a extradição quando o naturalizado cometer crime comum antes da 
naturalização.

GABARITO: B.

570. (Ano: 2018 Banca: FUMARC Órgão: PC-MG Prova: Delegado de Polícia) NÃO constitui cargo privativo de 
brasileiro nato:

a) Ministro de Estado da Defesa.

b) Oficial das Forças Armadas.

c) Presidente da Câmara dos Deputados.

d) Senador da República.

SOLUÇÃO

Conforme o art. 12, §3° existe os cargos privativos de brasileiros natos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I -  de Presidente e Vice-Presidente da República;

II -  de Presidente da Câmara dos Deputados;

III -  de Presidente do Senado Federal;

IV -  de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V -  da carreira diplomática;

VI -  de oficial das Forças Armadas;
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VII -  de Ministro de Estado da Defesa.

A: ERRADO. O cargo de ministro da defesa é privativo aos brasileiros natos.

B: ERRADO. O cargo de oficial das forças armadas é privativo aos brasileiros natos.

C: ERRADO. O cargo de presidente da câmara dos deputados é privativo aos brasileiros natos.

D: CERTO. Para ser senador não precisa ser brasileiro nato, contudo, para ser presidente do senado federal é 
preciso ser brasileiro nato.

GABARITO: D.

571. (Ano: 2018 Banca: MPE-MS Órgão: MPE-MS Prova:  - Promotor de Justiça Substituto) Conforme a Constituição 
Federal, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

a) Senador.

b) Procurador-Geral da República.

c) Ministro de Estado.

d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

e) Oficial das Forças Armadas.

SOLUÇÃO

Conforme o art. 12, §3° existe os cargos privativos de brasileiros natos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I -  de Presidente e Vice-Presidente da República;

II -  de Presidente da Câmara dos Deputados;

III -  de Presidente do Senado Federal;

IV -  de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V -  da carreira diplomática;

VI -  de oficial das Forças Armadas;

VII -  de Ministro de Estado da Defesa.

A: ERRADO. Para ser senador não precisa ser brasileiro nato

B: ERRADO. O cargo de procurador-geral da república não precisa ser ocupado somente por brasileiro nato.

C: ERRADO. O cargo de ministro de Estado não precisa ser ocupado somente por brasileiro nato.

D: ERRADO. O cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça não precisa ser ocupado somente por brasileiro nato.

E: CERTO. Conforme o art. 12, inciso VI, o cargo de oficial das forças armadas não poderá ser ocupado por brasileiro 
naturalizado.

GABARITO: E.

572. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PJC-MT Prova:  - Delegado de Polícia Substituto-Adaptada) O bo-
liviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram, por alguns anos, em território 
brasileiro. Durante esse período, nasceu, em território nacional, Pablo, o filho deles.

Nessa situação hipotética, de acordo com a CF, Pablo será considerado brasileiro:

a) naturalizado, não podendo vir a ser ministro de Estado da Justiça.

b) nato e poderá vir a ser ministro de Estado da Defesa.
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c) nato, mas não poderá vir a ser presidente do Senado Federal

d) naturalizado, não podendo vir a ser presidente da Câmara dos Deputados.

SOLUÇÃO

Inicialmente, em regra, o Brasil adotou o critério do Jus solis para critérios de nacionalidade.

Desta forma, se estrangeiros têm filho em território nacional, os quais não estejam a serviço de seu país de origem, 
o filho será considerado brasileiro nato mesmo tendo os pais estrangeiros.

Pablo é brasileiro nato.

A: ERRADO. Pablo será considerado brasileiro nato e não naturalizado como aduz a questão.

B: CERTO. Por ser considerado brasileiro nato, Pablo poderá exercer o cargo de Ministro da Defesa, o qual é cargo 
privativo de brasileiros natos.

C: ERRADO. Por ser considerado brasileiro nato, Pablo poderá exercer o cargo de presidente do Senado federal, o 
qual é cargo privativo de brasileiros natos.

D: ERRADO. Pablo será considerado brasileiro nato e não naturalizado como aduz a questão. Assim, Pablo poderá 
exercer o cargo de presidente da câmara dos deputados.

GABARITO: B.

573. (Ano: 2016 Banca: FUNCAB Órgão: PC-PA Prova: - Delegado de Polícia Civil) “Os elementos clássicos de 
um Estado são seu território, sua soberania e seu povo. Para a formação deste último, é 
necessário que se estabeleça um vínculo político e pessoal entre o Estado e o indivíduo. É a 
nacionalidade que efetiva tal conexão e faz com que uma pessoa integre dada comunidade 
política. Portanto, é natural e necessário que o Estado distinga o nacional do estrangeiro 
para diversos fins”. [Mendes, 2016]

Assinale a assertiva correta de acordo com o direito de nacionalidade.

a) O brasileiro nato nunca poderá perder a nacionalidade.

b) A nacionalidade pode ser adquirida de forma originária ou secundária.

c) Os estrangeiros dispõem de direitos políticos.

d) O brasileiro nato pode se extraditado caso pratique tráfico internacional de entor-
pecentes e drogas afins.

e) Pelo critério de determinação jus sanguinis, o indivíduo é nacional se nascido em 
território específico.

SOLUÇÃO

A: ERRADO. Em regra, o brasileiro nato não poderá ser extraditado. Contudo, há exceções no art. 12, §4°, da CF, que 
aduz se o brasileiro nato adquirir outra nacionalidade. Vejamos o artigo supracitado:

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I -  tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II -  adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a)  de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b)  de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
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B: CERTO. A nacionalidade dar-se-á de duas maneiras: primária, quando a pessoa nasce em certo país adquire 
nacionalidade; ou pode ser secundária, a qual é feita por eleição.

C: ERRADO. Os estrangeiros não possuem e não gozam de direitos políticos. Contudo, os estrangeiros são possui-
dores de vários direitos.

D: ERRADO. Em regra, o brasileiro nato não poderá ser extraditado, mesmo que tenha cometido crime de tráfico 
de drogas.

E: ERRADO. O erro da questão é fazer a troca de Jus solis e jus sanguinis. O jus solis é o indivíduo que nasce em 
território nacional.

GABARITO: B.

574. (Ano: 2015 Banca: MPE-PB Órgão: MPE-PB Prova: MPE-PB - 2011 - Promotor de Justiça) É correto afirmar:

a) A perda da nacionalidade brasileira se dá em decorrência de cancelamento da natu-
ralização por sentença judicial ou de aquisição de outra nacionalidade, somente no 
primeiro caso acarretando também a perda dos direitos políticos.

b) A perda da nacionalidade em razão de cancelamento da naturalização pressupõe 
sentença judicial transitada em julgado, não sendo a privação reversível por novo 
processo de naturalização, mas somente por ação rescisória.

c) O brasileiro nato é imune à perda da nacionalidade.

d) Configura óbice à extradição a circunstância de o extraditando ter filho brasileiro nato.

SOLUÇÃO

A: ERRADO. A perda dos direitos políticos dar-se-á tanto para os brasileiros nato ou naturalizado, quando adquirir 
outra nacionalidade voluntariamente.

B: CERTO. Quando há a perda da nacionalidade e esta fora dada por sentença transitada em julgado, a requisição 
só poderá ser feita por ação rescisória.

C: ERRADO. O brasileiro nato poderá perder a nacionalidade no caso do art. 14, §4° da CF. vejamos:

Art. 14, § 4º, CF/88 - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

[...]

II - adquirir outra nacionalidade.

D: ERRADO. A questão não está de acordo com a lei de migração.

GABARITO: B.

575. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE - 2016 - PC-PE - Delegado de Polícia-ADAPTADA)  
Assinale a opção correta acerca dos direitos sociais, dos remédios ou garantias constitu-
cionais e dos direitos de nacionalidade.

a) Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai bra-
sileiro ou de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente 
ou que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira.

b) Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai bra-
sileiro e de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente 
ou que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira.
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c) De acordo com o STF, o habeas data é ação que permite ao indivíduo o direito de obter 
informações relativas à sua pessoa, inseridas em repartições públicas ou privadas, 
podendo ser utilizado para a obtenção de acesso a autos de processos administrativos, 
como aqueles que tramitam no TCU.

d) A sentença em mandado de injunção gera efeitos erga omnes, alcançando, de ma-
neira indistinta, todos aqueles privados de exercer quaisquer direitos e liberdades 
constitucionais por falta de norma regulamentadora.

SOLUÇÃO

A: CERTO. A assertiva está correta conforme o art. 12, I, da CF. Vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

Desta forma, nascido no estrangeiro poderá optar, a qualquer tempo, sua nacionalidade, caso venha residir no país.

B: ERRADO. A questão está errada ao mencionar que deverá ser filho de pai e mãe brasileiros, para ser considerado 
brasileiro. Isto confronta o art. 12, I, da CF. vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

C: ERRADO. Segundo o STF, o habeas datas não é o instrumento correto para que o indivíduo tenha acesso aos 
autos de processos administrativos.

D: ERRADO. Em regra, a sentença em mandado de injunção gera efeito inter partes (entre as partes). Vide Lei nº 
13.300, art. 9º.

Fonte bibliográfica: Bruno Farage. Mestre em Teoria e Filosofia do Direito - UERJ

GABARITO: A.

576. (Ano: 2015 Banca: VUNESP Órgão: TJ-MS Prova: VUNESP - 2015 - TJ-MS - Juiz Substituto) Considerando as 
normas da Constituição Federal que tratam da extradição, assinale a alternativa correta.

a) O estrangeiro pode ser extraditado, havendo vedação apenas em relação aos crimes 
político e de opinião, ressalvas estas que não são incompatíveis com a situação de 
asilado político do estrangeiro no país.
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b) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum antes 
da naturalização, sendo necessário, porém, para esse fim, que haja anulação da 
naturalização.

c) O cidadão português não pode ser extraditado por crime de terrorismo, indepen-
dentemente de quando foi cometido, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já 
assentou que este se equipara ao crime político.

d) O brasileiro nato não pode ser extraditado, exceto se tiver nacionalidade primária do 
país no qual o crime foi cometido e se houver reciprocidade estabelecida em tratado 
internacional.

e) Os crimes que podem ensejar a extradição de estrangeiro não se sujeitam à prescrição.

SOLUÇÃO

A: CERTO. A questão está correta conforme o art. 5°, LII, da CF. Assim o estrangeiro não pode ser extraditado por 
crime de opinião ou crime político.

B: ERRADO. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado por cometimento de crime comum antes da naturali-
zação, contudo não precisa que haja a anulação de sua nacionalidade para que este ato seja feito.

C: ERRADO. O STF não tem um posicionamento firmado sobre o assunto, mas nada impede que o português seja 
extraditado por crime de terrorismo.

D: ERRADO. Em regra, o brasileiro nato não poderá ser extraditado. Contudo, se voluntariamente adquirir outra 
nacionalidade o brasileiro perde a nacionalidade originária.

E: ERRADO. A questão está incorreta, pois não há no que se falar em prescrição nos crimes que ensejam a extradição.

GABARITO: A.

577. (Ano: 2015 Banca: FUNIVERSA Órgão: PC-DF Prova: FUNIVERSA - 2015 - PC-DF - Delegado de Polícia) No que 
se refere a direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta com base na 
interpretação dada pelo STF.

a) O cargo de ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato.

b) Suponha-se que Carlos, brasileiro nato, resida há muitos anos no estrangeiro e precise 
adquirir a nacionalidade estrangeira como condição de permanência naquele terri-
tório. Nesse caso, se ele obtiver a referida nacionalidade, perderá a nacionalidade 
brasileira.

c) Suponha-se que Pedro seja brasileiro nato e também possua outra nacionalidade ori-
ginária de um país X (dupla nacionalidade). Nesse caso, Pedro poderá ser extraditado 
se praticar algum crime no país X.

d) Suponha-se que Antônio tenha nascido no estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro 
e mãe estrangeira. Nesse caso, Antônio poderá optar, em qualquer tempo, depois 
de atingir dezoito anos de idade, pela nacionalidade brasileira originária, desde que 
venha residir no Brasil.

SOLUÇÃO

A: ERRADO. Conforme o art. 12, § 3°, somente os elencados no artigo são de brasileiro nato, o restante poderá ser 
ocupado por brasileiro naturalizado. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
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I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

B: ERRADO. Carlos não perderá a nacionalidade brasileira, pois não foi espontaneamente que adquiriu outra 
nacionalidade, mas sim pela imposição do país que reside.

C: ERRADO. Conforme o art. 5, LI, da CF, nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado.

Art. 5º, LI, CRFB/88: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

D: CERTO. A assertiva está correta, de acordo com o art. 12, I, da CF:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

GABARITO: D.

578. (Ano: 2013 Banca: MPE-SP Órgão: MPE-SP Prova: MPE-SP - 2013 - MPE-SP - Promotor de Justiça Substituto) 

No que se refere à Nacionalidade:

I. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil e se registrados em 
repartição brasileira competente.

II. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
que venham os assim nascidos a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

III. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

IV. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro no caso de imposição de natu-
ralização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

V. São privativos de brasileiro nato, entre outros, os cargos de Presidente da Câmara dos 
Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Oficial das Forças Armadas e Ministros de Estado.

Está CORRETO apenas o contido nos itens:
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a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) IV e V.

e) I e IV.

SOLUÇÃO

I: ERRADO. Pois confronta o art. 12, I da CF: vejamos: art. 12, I, “b”, da CRFB/88: “São brasileiros: I - natos: (...) b) os 
nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil;

II: CERTO. A assertiva está correta de acordo com o art. 12, I, da CF:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada 
esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

III: CERTO. A assertiva está correta de acordo com o art. 12, I, da CF:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil;

IV: ERRADO. A assertiva está errada, pois o art. 12, §4º da CF aduz:

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (b) de 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”.

V: ERRADO. Está incorreta, pois os casos de cargos privativos de brasileiro nato estão no artigo 12, §3° da CF: 
vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

GABARITO: B.
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579. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE - 2016 - PC-PE - Delegado de Polícia-ADAPTADA.)  
Assinale a opção correta acerca dos direitos sociais, dos remédios ou garantias constitu-
cionais e dos direitos de nacionalidade.

a) Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai bra-
sileiro ou de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente 
ou que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira.

b) Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai bra-
sileiro e de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente 
ou que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira.

c) De acordo com o STF, o habeas data é ação que permite ao indivíduo o direito de obter 
informações relativas à sua pessoa, inseridas em repartições públicas ou privadas, 
podendo ser utilizado para a obtenção de acesso a autos de processos administrativos, 
como aqueles que tramitam no TCU.

d) A sentença em mandado de injunção gera efeitos erga omnes, alcançando, de ma-
neira indistinta, todos aqueles privados de exercer quaisquer direitos e liberdades 
constitucionais por falta de norma regulamentadora.

SOLUÇÃO

A: CERTO. A assertiva está correta conforme o art. 12, I, da CF. Vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

Desta forma, nascido no estrangeiro poderá optar, a qualquer tempo, sua nacionalidade, caso venha residir no país.

B: ERRADO. A questão está errada ao mencionar que deverá ser filho de pai e mãe brasileira, para ser considerado 
brasileiro. Isto confronta o art. 12, I da CF. vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;
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C: ERRADO. Segundo o STF, o Habeas Datas não é o instrumento correto para que o indivíduo tenha acesso aos 
autos de processos administrativos.

D: ERRADO. Está incorreta. Em regra, a sentença em mandado de injunção gera efeito inter partes (entre as partes). 
Vide Lei nº 13.300, art. 9º.

Fonte bibliográfica: Bruno Farage. Mestre em Teoria e Filosofia do Direito – UERJ

GABARITO: A.

580. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: MPE-PE Prova: FCC - 2014 - MPE-PE - Promotor de Justiça) Renomado advoga-
do, brasileiro naturalizado, com 36 anos de idade e 12 de exercício profissional, pretende 
exercer cargo público, ao qual possa aceder por intermédio de eleição ou nomeação, inde-
pendentemente de concurso público. Seu interesse recai sobre os cargos de Presidente da 
República, Senador, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça ou Ministro do Tribunal de Contas da União. Em tese, preenchidas as demais 
condições pertinentes a cada cargo considerado, poderá o interessado vir a ser apenas:

a) Senador.

b) Presidente da República ou Senador.

c) Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou 
Ministro do Tribunal de Contas da União.

d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou Ministro do Tribunal de Contas da União.

e) Senador, Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou Ministro do Tribunal de Contas 
da União.

SOLUÇÃO

Inicialmente, devemos lembrar que o art. 12, §3° da CF aduz sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

Desta forma, o advogado só poderá ocupar os cargos de senador, ministro do STJ ou ministro do tribunal de contas.

A: ERRADO. Não é apenas senador que ele poderá se eleger para o cargo.

B: ERRADO. Não poderá ser presidente da república, por ser um cargo de brasileiro nato.

C: ERRADO. Não poderá ser ministro do STF, por ser um cargo de brasileiro nato.

D: ERRADO. Faltou aduzir sobre o senador.

E: CERTO. O advogado só poderá ocupar os cargos de senador, ministro do STJ ou ministro do tribunal de contas.

GABARITO: E.
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581. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: PC-SP Prova: VUNESP - 2014 - PC-SP - Delegado de Polícia) É privativo de 
brasileiro nato o cargo de:

a) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

b) Senador.

c) Juiz de Direito.

d) Delegado de Polícia.

e) Deputado Federal.

SOLUÇÃO

Inicialmente, devemos lembrar que o art. 12, §3° da CF aduz sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

A: CERTO. O cargo de ministro do STF é privativo de brasileiro nato.

B: ERRADO. O cargo senador não é privativo de brasileiro nato.

C: ERRADO. O cargo de Juiz de direito não é privativo de brasileiro nato.

D: ERRADO. O cargo de delegado de polícia não é privativo de brasileiro nato.

E: ERRADO. O cargo de deputado federal é privativo de brasileiro nato.

GABARITO: A.

582. (Ano: 2013 Banca: MPE-MG Órgão: MPE-MG Prova: MPE-MG - 2013 - MPE-MG - Promotor de Justiça) O brasi-
leiro naturalizado pode ocupar os seguintes cargos, EXCETO o de:

a) Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

b) Presidente do Banco Central do Brasil.

c) Prefeito e Vice-Prefeito.

d) Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

SOLUÇÃO

Inicialmente, devemos lembrar que o art. 12, §3° da CF aduz sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;
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VI - de oficial das Forças Armadas.

E também o art. 103-B da CF aduz sobre o presidente do CNJ, que será exercido por brasileiro nato.

Art.103-B da CRFB/88: “O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) 
anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...) § 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal”

A: CERTO. É cargo de brasileiro nato.

B: ERRADO. O presidente do banco central poderá ser brasileiro nato ou naturalizado.

C: ERRADO. O prefeito e o vice-prefeito poderão ser brasileiros natos ou naturalizados.

D: ERRADO. O governador poderá ser brasileiro nato ou naturalizado.

GABARITO: A.

583. (Ano: 2013 Banca: TJ-SC Órgão: TJ-SC Prova: TJ-SC - 2013 - TJ-SC - Juiz) Analise as proposições abaixo e 
assinale a alternativa correta:

I. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil e sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira.

II. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, 
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

III. Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos 
nesta Constituição.

IV. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, 
salvo nos casos: de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; e de 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado 
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de 
direitos civis.

a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.

b) Somente as proposições I e III estão corretas.

c) Somente as proposições II e IV estão corretas.

d) Somente as proposições I e IV estão corretas.

e) Somente as proposições III e IV estão corretas.

SOLUÇÃO

I: ERRADO. Art. 12, I, “b” e “c”, da CRFB/88: “(São brasileiros: I - natos:

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;
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c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”.

II: ERRADO. Art. 12, II, “b”, da CRFB/88: “São brasileiros: II - naturalizados: b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira”.

III: CERTO. Art. 12, § 1º, da CRFB/88: “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 
favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição”.

IV: CERTO. Art.12, § 4º, da CRFB/88: “Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada 
sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacio-
nalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de 
naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência 
em seu território ou para o exercício de direitos civis”

GABARITO: E.

584. (Ano: 2008 Banca: ACAFE Órgão: PC-SC Prova: ACAFE - 2008 - PC-SC - Delegado de Polícia) De acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil, pode ser extraditado o brasileiro naturaliza-
do, em caso de crime comum, praticado anteriormente à naturalização ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, na forma da lei.

Portanto, a afirmação acima está:

a) Incorreta, porque o brasileiro nato também pode ser extraditado.

b) Totalmente incompatível com o que dispõe a Constituição no capítulo dos Direitos e

c) Deveres individuais e coletivos.

d) Incorreta, porque a prática do crime comum não autoriza a extradição.

e) Totalmente compatível com o que dispõe a Constituição no capítulo dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos.

SOLUÇÃO

Inicialmente, vejamos o art. 5°, LI, da CF:

Art. 5º, LI, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

E o art. 12, §3° da CF:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

Em regra, não poderá haver distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, apenas quando a própria lei dispuser.

A: ERRADO. Não está conforme os artigos supracitados da CF.

B: ERRADO. Não está conforme os artigos supracitados da CF.

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 345

C: ERRADO. Não está conforme os artigos supracitados da CF.

D: CERTO. Está conforme os artigos supracitados da CF.

GABARITO: D

585. (Ano: 2006 Banca: FAPEC Órgão: PC-MS Prova: FAPEC - 2006 - PC-MS - Delegado de Polícia) Assinale a alter-
nativa que preenche corretamente a lacuna do texto abaixo: Segundo a nossa carta mag-
na, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em ______________
_________________, na forma da lei.

a) terrorismo.

b) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

c) sabotagem.

d) espionagem.

e) contrabando de pessoas do Brasil para o exterior.

SOLUÇÃO

Segunda a Carta maior, o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade de cometer crime comum antes 
da naturalização ou cometer crime de tráfico de drogas antes ou depois da naturalização.

A: ERRADO. Não há essa previsão da CF.

B: CERTO. Artigo 5º, LI, CF: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
na forma da lei”.

C: ERRADO. Não há essa previsão da CF.

D: ERRADO. Não há essa previsão da CF.

E: ERRADO. Não há essa previsão da CF.

GABARITO: B.

586. (Ano: 2011 Banca: TJ-DFT Órgão: TJ-DFT Prova: TJ-DFT - 2011 - TJ-DFT - Juiz- adaptada) Em cada uma das 
questões abaixo [números 61 a 68] há três assertivas que podem ser CORRETAS ou INCOR-
RETAS. Na folha de respostas, atento ao número da questão, responda:

I. é privativo de brasileiro nato o cargo de diplomata.

II. Nos termos da Constituição de 1988 o cargo de Ministro das Relações Exteriores é pri-
vativo de brasileiro nato.

III. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado por cometer qualquer crime antes da 
naturalização.

a) Se somente a assertiva I for correta.

b) Se somente a assertiva II for correta.

c) Se somente a assertiva III for correta.

d) Se nenhuma das assertivas for correta.
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SOLUÇÃO

I: CORRETO. Conforme o art. 12, §3° CF, aduz que o cargo de diplomata é privativo de brasileiro nato. Vejamos:

O artigo 12, §3° da CF:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

II: ERRADO. Não está no rol de cargos privativos de brasileiros natos, vejamos:

O artigo 12, §3° da CF:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

III: ERRADO. Está errada, pois o artigo 5° aduz a seguinte redação:

Artigo 5º, LI, CF: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

GABARITO: A.

587. (Ano: 2009 Banca: TJ-RS Órgão: TJ-RS Prova: TJ-RS - 2009 - TJ-RS - Juiz) Pablo nasceu em Buenos Aires. Seu 
pai é o embaixador brasileiro na Argentina e sua mãe é de nacionalidade argentina. Nos 
termos da Constituição Federal de 1988 e alterações em vigor, é correto afirmar que Pablo:

a) poder naturalizar-se brasileiro após residir no Brasil por mais de quinze anos ininter-
ruptos e não tiver condenação penal.

b) poder naturalizar-se brasileiro após a maioridade se residir no Brasil por um ano e 
desde que requeira a nacionalidade brasileira.

c) poder ser considerado brasileiro nato desde que venha residir no Brasil até os vinte 
e um anos e opte, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

d) poder ser considerado brasileiro nato desde que venha residir no Brasil a qualquer 
tempo e opte pela nacionalidade brasileira.

e) é brasileiro nato, independentemente de quaisquer condições.

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 347

SOLUÇÃO

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

A: ERRADO. Ele é brasileiro nato.

B: ERRADO. Ele é brasileiro nato.

C: ERRADO. Ele é brasileiro nato.

D: ERRADO. Ele é brasileiro nato.

E: CERTO. Ele é brasileiro nato, conforme o artigo 12, I da CF:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

GABARITO: E.

588. (Ano: 2008 Banca: FMP Concursos Órgão: MPE-MT Prova: FMP Concursos - 2008 - MPE-MT - Promotor de Justiça)  
Assinale a assertiva correta.

a) Denomina-se nacionalidade primária aquela que resulta do fato nascimento.

b) A nacionalidade secundária, também chamada de adquirida, resulta ou do nascimento 
ou de manifestação de vontade (voluntária).

c) No sistema constitucional brasileiro todo o nacional (nato ou naturalizado) será con-
siderado cidadão.

d) A Constituição Federal de 1988 adota como modo de aquisição da nacionalidade o 
critério da origem sanguínea, ou ius sangunis.

SOLUÇÃO

A: CERTO. A nacionalidade primária dar-se-á com o nascimento e independe da vontade da pessoa.

B: ERRADO. A nacionalidade secundária é voluntária e dar-se-á com o pedido da pessoa com o Estado.

C: ERRADO. A nacionalidade é o vínculo jurídico-pessoal que o indivíduo possui com o Estado em razão do nas-
cimento, ascendência ou manifestação de vontade, e não se confunde com o vínculo político, o qual trata-se de 
direitos políticos.
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D: ERRADO. O Brasil adota a aquisição da nacionalidade Jus solis.

GABARITO: A.

589. (Ano: 2009 Banca: EJEF Órgão: TJ-MG Prova: EJEF - 2009 - TJ-MG - Juiz) Nas proposições abaixo, marque 
“V” para as verdadeiras e “F” para as falsas, assinalando a alternativa CORRETA.

1. São imprescritíveis e inafiançáveis o crime de racismo e a ação de grupos armados contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático.

2. Os brasileiros natos poderão ser extraditados em caso de tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Os brasileiros naturalizados podem ser extraditados em caso de tráfico ilícito de 
entorpecentes.

4. As provas obtidas por meio ilícito podem prevalecer, na forma da lei.

a) F, V, F, V.

b) V, F, F, V.

c) V, F, V, F.

d) V, V, F, F.

SOLUÇÃO

1: VERDADEIRO. Os crimes de racismo e ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, 
conforme o art. 5°, XLII da CF.

2: FALSO. Os brasileiros natos não poderão ser extraditados por crime de tráfico de drogas.

Art. 5º, LI, CRFB/88: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

3: VERDADEIRO. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

4: FALSO. Art. 5º, LVI, CRFB/88: LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

GABARITO: C.

590. (Ano: 2018 Banca: UEG Órgão: PC-GO Prova:  Delegado de Polícia) É possível, segundo a Constituição 
[CRFB] e o Supremo Tribunal Federal [STF]:

a) a prisão civil por dívida do depositário infiel.

b) a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país.

c) o uso de algemas como regra, com vistas à proteção dos agentes envolvidos e da 
autoridade policial.

d) a manutenção provisória de condenado em regime prisional mais gravoso até o sur-
gimento de vaga em estabelecimento penal adequado à progressão de regime.

e) a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado depois da 
naturalização, mas o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião.
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SOLUÇÃO

A: ERRADO. A assertiva está errada de acordo com a súmula vinculante nº 25 é ilícita a prisão do depositário infiel. 
Vejamos o dispositivo:

Súmula Vinculante nº 25

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

B: CERTO. O brasileiro nato jamais, em regra, poderá ser extraditado. Contudo o brasileiro naturalizado poderá ser 
extraditado e um dos motivos legais para tal ato é o cometimento de crime comum praticado antes da naturalização. 
Vejamos o embasamento legal:

Art. 5º, LI, CF – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

C: ERRADO. Assertiva está errada, pois pelo entendimento da súmula vinculante n° 11 do STF dispõe que excep-
cionalmente será usada a algema, a qual será permitida nas seguintes situações: 1- em caso de resistência; 2- em 
caso de receio de fuga ou 3- em caso de perigo à integridade física alheia ou do próprio preso.

Desta forma, os casos acima que permitem a utilização do uso das algemas. E este ato deverá ser fundamentado 
sob pena de nulidade da prisão e dos atos processuais que se refere.

D: ERRADO. O STF tem entendimento pacificado pela súmula vinculante n° 56, a qual prevê que a manutenção 
provisória não será possível ao condenado em regime penal mais gravoso até o surgimento de vaga em estabele-
cimento penal adequado à progressão de regime. Vejamos:

Súmula Vinculante nº 56

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

E: ERRADO. A questão erra em dizer que a extradição ocorrerá quando o naturalizado cometer crime comum 
depois da naturalização. Contudo, poderá ter a extradição quando o naturalizado cometer crime comum antes da 
naturalização.

GABARITO: B.

591. (Ano: 2012 Banca: FUNCAB Órgão: PC-RJ Prova: FUNCAB - 2012 - PC-RJ - Delegado de Polícia) Quanto ao direito 
de nacionalidade, previsto na Constituição da República, é correto afirmar:

a) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro residente em Estado estran-
geiro que adquire outra nacionalidade em função de imposição de naturalização, 
pela norma estrangeira, como condição para permanência em seu território ou para 
o exercício de direitos civis.

b) O cargo de militar das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato.

c) Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 
favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 
previstos na Constituição.

d) Em respeito ao princípio da origem territorial, todos os nascidos na República Fede-
rativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço 
de seu país serão considerados brasileiros natos.
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SOLUÇÃO

A: ERRADO. Conforme o art. 12. Vejamos

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos 
casos: b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

B: ERRADO. O cargo de oficial de forças armadas é cargo privativo de brasileiro nato. Vejamos o embasamento legal.

O art. 12, §3° da CF:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

C: CERTO. O art. 12, § 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

D: ERRADO. O art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

GABARITO: C.

592. (Ano:2021 Prova: QUESTÃO INÉDITA) Conforme os direitos de nacionalidade, marque a alternativa 
correta sobre os cargos privativos de brasileiro nato, exceto:

a) Conselho nacional da república.

b) Presidente da república.

c) Ministro do STJ.

d) Presidente da câmara dos deputados.

SOLUÇÃO

Inicialmente, o art. 12, §3° da CF aduz sobre os cargos privativos. Vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

A: CERTO. É cargo privativo de brasileiro nato, conforme o art. 89, VII da CF:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

I -  o Vice-Presidente da República;
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II -  o Presidente da Câmara dos Deputados;

III -  o Presidente do Senado Federal;

IV -  os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V -  os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI -  o Ministro da Justiça;

VII -  seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo 
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com 
mandato de três anos, vedada a recondução.

B: CERTO. É cargo privativo de brasileiro nato.

C: ERRADO. Não é cargo privativo de brasileiro nato, pois brasileiro naturalizado pode se tornar ministro do STJ.

D: CERTO. É cargo privativo de brasileiro nato.

GABARITO: C.

593. (Ano: 2019 Banca: Instituto Consulplan Órgão: MPE-SC Prova:  Promotor de Justiça - Matutina) O brasileiro 
naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum, praticado antes da natu-
ralização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, pois o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se antes da naturalização cometeu 
crime comum ou se cometer crime de tráfico de drogas antes ou depois da naturalização.

Conforme o art. 5°, LI da CF:

Art. 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

GABARITO: CERTO.

594. (Ano: 2019 Banca: Instituto Consulplan Órgão: MPE-SC Prova: - Promotor de Justiça - Matutina) A Constituição 
da República Federativa do Brasil veda expressamente a distinção legal entre brasileiros 
natos ou naturalizados, sendo admitidas somente as diferenças de tratamento prevista na 
própria norma constitucional, as quais se referem a cargos privativos, assento no Conselho 
de Defesa Nacional, propriedade de empresa jornalística e radiodifusão, e extradição.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está errada ao dizer que o conselho de defesa nacional é privativo ao brasileiro nato, contudo, o que é 
privativo de brasileiro nato é o CONSELHO DA REPÚBLICA.

Referente aos outros cargos, está correto ao dizer que é apenas de brasileiro nato.

GABARITO: ERRADO.

595. (Ano: 2016 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova: MPE-SC - 2016 - MPE-SC - Promotor de Justiça - Matutina) A 
Constituição Federal não admite que um brasileiro nato perca a nacionalidade brasileira.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

A questão está errada. Em regra, o brasileiro nato não poderá perder sua nacionalidade originária, contudo, se o 
brasileiro adquire outra nacionalidade espontaneamente, poderá perder sua nacionalidade.

GABARITO: ERRADO.

596. (Ano: 2014 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Prova:  - Promotor de Justiça - Matutina) Ao tratar da naciona-
lidade, dispõe o Texto Constitucional que são privativos de brasileiro nato os cargos da 
carreira diplomática.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, pois aborda um dos cargos que é privativo de brasileiro nato. Vejamos o art. 12, §3° da CF:

Art. 12, § 3º, da CRFB/88:

São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

GABARITO: CERTO.

597. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia) Em relação aos direitos 
e deveres fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988 [CF], julgue o item 
subsecutivo.
O brasileiro nato que cometer crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a 
natureza do delito, não podem ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, não poderá ser extradita por cometer crime no exterior. Vejamos o art. 5°, LI da CF:

Art. 5º, LI, CF/88 – “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”

GABARITO: CERTO.

598. (Ano: 2021 Banca: Quadrix Órgão: CRECI - 14ª Região (MS) Provas:  Advogado) O Título II da Constituição 
Federal de 1988 trata dos direitos e das garantias fundamentais, abrangendo os direitos 
e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direi-
tos políticos e os direitos dos partidos políticos. Com base nas previsões constitucionais 
relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item.

Os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como os cargos de governador 
e vice-governador dos estados e do Distrito Federal, são privativos de brasileiros natos.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Conforme o art. 12, §3° da CF, os cargos de governador e vice não são cargos privativos de brasileiro nato. Vejamos 
quais cargos são de privativos de brasileiro nato.

Art. 12, § 3º, da CRFB/88:

São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

GABARITO: ERRADO.

599. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: IPHAN) A respeito dos direitos e das garantias funda-
mentais, julgue o item seguinte.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nas-
ceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 
anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva: 
Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, pois será brasileiro nato aquele indivíduo que tiver pai ou mãe brasileiros nascidos no 
exterior, que possua residência no país e que requeira a sua nacionalidade depois da maioridade.

Vejamos o art. 12, I da CF:

Art. 12, I, c da CF/88: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

GABARITO: CERTO.

600. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRO - AC Prova: Quadrix - 2019 - CRO - AC - Assistente Jurídico) A respeito 
dos direitos e das garantias fundamentais e dos direitos de nacionalidade, julgue o item.

Suponha-se que Maria seja uma brasileira nata que migrou para os Estados Unidos da Amé-
rica em busca de trabalho, tendo obtido a nacionalidade americana como condição para sua 
permanência no território daquele país. Nessa hipótese, Maria perderá a nacionalidade ori-
ginária brasileira.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

GABARITO: E

A questão está errada, pois Maria não perderá sua nacionalidade, visto que se enquadra na hipótese do art. 12, §4° 
II, b da CF, vejamos:
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Art. 12. São brasileiros:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;

GABARITO: ERRADO.

601. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: CRP - SP Provas:  Analista Superior) A respeito de direitos e garantias 
fundamentais, julgue o item.

Suponha-se que Maria tenha nascido em Israel, mas João, seu pai, tenha nacionalidade bra-
sileira. Nessa situação, independentemente de qualquer outra circunstância, Maria será con-
siderada como brasileira.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está errada, pois Maria só será considerada brasileira se o pai fizer registro em uma repartição brasileira 
em Israel ou se Maria vier residir no Brasil e optar, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, depois que 
completar a maioridade.

GABARITO: ERRADO.

602. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-AM Prova: CESPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário) Com 
relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue.

Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade bra-
sileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A assertiva está correta, pois o brasileiro nato ou naturalizado poderá perder sua nacionalidade caso adquira outra 
nacionalidade espontaneamente. Vejamos o art. 12, §4° da CF:

Art. 12. São brasileiros:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

(Revogado)

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;

GABARITO: CERTO.
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603. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-AM Prova: CESPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário) Com 
relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue.

Perderá a nacionalidade de brasileiro aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente 
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, com base no art. 12, §4° da CF. vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

Desta forma, se houver atividade nociva + interesse nacional sentença judicial, o brasileiro poderá perder sua 
nacionalidade.

GABARITO: CERTO.

604. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: CODHAB-DF Prova: Quadrix - 2018 - CODHAB-DF - Analista - Direito e Legisla-

ção)  A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item.

A aquisição da nacionalidade primária é sempre involuntária e decorre da ligação do fato 
natural do nascimento com um critério estabelecido pelo Estado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está correta, pois a nacionalidade é um vínculo jurídico com o Estado. Assim, a nacionalidade primária 
independe da vontade do indivíduo, porque se caracteriza com o nascimento.

GABARITO: CERTO.

605. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Provas: Perito Criminal) Com relação aos di-
reitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o 
item a seguir.

Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial 
das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro Nato.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A constituição veda a distinção entre o brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos que a própria lei fizer esta 
discrepância.

Deste modo, o cargo de Oficial das forças armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato, conforme o art. 12, 
§3° da CF. Senão, vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;
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VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

GABARITO: CERTO.

606. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: CESPE - 2018 - STJ - Analista Judiciário - Judiciária) Em 
relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue 
o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a 
nacionalidade poderá ser extraditado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A assertiva está correta. Em regra, o brasileiro nato não poderá ser extraditado, contudo, se o brasileiro optar por 
outra nacionalidade, espontaneamente, poderá perder o vínculo de nacionalidade com o Estado de origem.

O STF discutiu o tema no julgamento da Extradição n° 1.462 e entendeu a perda da nacionalidade da brasileira nata. 
Vejamos a Ementa da Extradição:

Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS 
ATENDIDOS. DEFERIMENTO CONDICIONADO. 1. Conforme decidido no MS 33.864, a Extraditanda não ostenta nacio-
nalidade brasileira por ter adquirido nacionalidade secundária norte-americana, em situação que não se subsume 
às exceções previstas no § 4º, do art. 12, para a regra de perda da nacionalidade brasileira como decorrência da 
aquisição de nacionalidade estrangeira por naturalização. [...]

GABARITO: CERTO.

607. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: CESPE - 2017 - TRF - 1ª REGIÃO - Analista 

Judiciário - Área Judiciária) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Cons-
tituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá 
ser extraditado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A assertiva está correta, com base no art. 5°, LI da CF. vejamos:

Art. 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

Neste sentido, se o brasileiro naturalizado cometer crime comum antes da naturalização, poderá ser extraditado.

GABARITO: CERTO.

608. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PE Prova: Analista) Considerando o que dispõe a CF 
acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos 
partidos políticos, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em 
país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Assertiva: Nessa situação, segundo 
a CF, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir 
no Brasil.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

A assertiva está correta, pois o filho do Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato.

O brasileiro poderá ser considerado nato, nas hipóteses do art. 12, I da CF, as quais são: “os nascidos no estrangeiro 
de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham 
a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacio-
nalidade brasileira”.

GABARITO: CERTO.

609. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPU Prova: CESPE - 2017 - DPU - Defensor Público Federal) A res-
peito de nacionalidade, julgue o item a seguir.

Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra 
nacionalidade, readquire-la mediante o atendimento dos requisitos necessários terá o status 
de brasileiro naturalizado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A assertiva está incorreta, pois a nova aquisição da nacionalidade o brasileiro voltará a ser nato.

O tema foi discutido pelo STF na Ext. nº 441 e, naquele momento (1986), a Corte entendeu que “a reaquisição da 
nacionalidade, por brasileiro nato, implica manter esse status e não o de naturalizado”.

GABARITO: ERRADO.

610. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Instituto Rio Branco Prova: CESPE - 2015 - Instituto Rio Branco - Di-

plomata - Prova 2) A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, 
conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue [C ou E] o item subsequente.

A Constituição Federal determina que o brasileiro nato nunca será extraditado e que o brasi-
leiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da 
naturalização.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está incorreta. Em regra o brasileiro nato não poderá ser extraditado, conforme o art. 5°, LI da CF.

Art. 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

O tema foi discutido no STF, o qual julgou a extradição n° 1462 e entendeu a perda da nacionalidade da brasileira 
nata. Vejamos a Ementa da Extradição:

Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS 
ATENDIDOS. DEFERIMENTO CONDICIONADO. 1. Conforme decidido no MS 33.864, a Extraditanda não ostenta nacio-
nalidade brasileira por ter adquirido nacionalidade secundária norte-americana, em situação que não se subsume 
às exceções previstas no § 4º, do art. 12, para a regra de perda da nacionalidade brasileira como decorrência da 
aquisição de nacionalidade estrangeira por naturalização. [...]

E o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se o indivíduo cometer crime comum antes da naturalização 
ou cometer crime de tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Contudo, a questão aduz que só irá ser 
extraditado se cometer crime comum, por isso está incorreta.

GABARITO: ERRADO.
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611. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Provas: CESPE - 2013 - TRT - 17ª Região 

(ES) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
estabelecidos na CF, julgue os itens seguintes.

Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com 
brasileiro nato por mais de cinco anos.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está errada, pois não segue o que está estatuído no art. 12, II da CF. vejamos:

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

GABARITO: ERRADO.

612. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRE-RJ Prova: CESPE - 2012 - TRE-RJ - Analista Judiciário - Área Ju-

diciária) Julgue os itens a seguir, relativos aos direitos sociais e de nacionalidade previstos 
na Constituição Federal de 1988 [CF].

Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate da perda da nacionalidade 
brasileira não são personalíssimos, podendo-se estender, portanto, a terceiros.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A questão está errada, pois a sentença que trata sobre a perda da nacionalidade É PESSOALÍSSIMA. Vejamos, neste 
sentido, o julgamento do HC 83.113-QO.

“As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade primária ou originária (da qual 
emana a condição de brasileiro nato), quer se cuide de nacionalidade secundária ou derivada (da qual resulta o status 
de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua natureza mesma, do texto constitucional, 
pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua definição, ao poder 
soberano do Estado brasileiro.” (HC 83.113-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 26-6-2003, Segunda Turma, 
DJ de 29-8-2003).

GABARITO: ERRADO.

613. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: AGU Prova: CESPE - 2012 - AGU - Advogado da União) Em relação 
à condição jurídica do estrangeiro e aos direitos de nacionalidade, julgue os itens que se 
seguem.

É privativo de brasileiro nato o cargo de governador de estado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A constituição veda a distinção entre o brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos que a própria lei fizer esta 
discrepância.

Deste modo, só poderá ser exercido por brasileiro nato, conforme o art. 12, §3° da CF. Senão, vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
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II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Neste sentido, o cargo de governador não é cargo privativo de brasileiro nato, podendo o brasileiro naturalizado 
assumir.

GABARITO: ERRADO.

614. (Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEMAD-ARACAJU Prova: CESPE - 2008 - SEMAD-ARACAJU - Pro-

curador Municipal) Em relação aos direitos fundamentais, julgue os itens que se seguem de 
acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal [STF].

A extradição de brasileiro naturalizado é autorizada para crime praticado após a naturalização.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A extradição de brasileiro naturalizado é permitida quando o indivíduo cometer crime comum antes da naturalização 
ou crime de tráfico de drogas antes ou depois da naturalização.

GABARITO: ERRADO.

615. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 21ª Região (RN) Prova: CESPE - 2010 - TRT - 21ª Região (RN) - 

Analista Judiciário - Área Judiciária) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, 
julgue os itens que se seguem.

São brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que venham a residir no Brasil e optem, no período máximo de dois anos, pela nacio-
nalidade brasileira.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

Inicialmente, vejamos o art. 12, I da CF:

Art. 12 – São brasileiros: I - natos: [(“...] c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Assim, poderá optar pela nacionalidade brasileira, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.

GABARITO: ERRADO.

616. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Prova: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário) Julgue os 
itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais fundamentais.

O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será 
considerado brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO

Conforme art. 12, CF – “São brasileiros: I - natos: [...] b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil”.

GABARITO: CERTO.

617. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STM Prova: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário) Julgue os 
itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais fundamentais.

Um brasileiro naturalizado pode exercer a carreira diplomática.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO

A constituição veda a distinção entre o brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos que a própria lei fizer esta 
discrepância.

Deste modo, só poderá ser exercido por brasileiro nato, conforme o art. 12, §3° da CF. Senão, vejamos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Deste modo, o cargo de diplomata só poderá exercido por brasileiro nato.

GABARITO: ERRADO.

618. (ANO: 2020 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: SEFAZ-AL CARGO: AUDITOR) Julgue o próximo item, relativo 
a licitações e contratos administrativos.

No regime diferenciado de contratações públicas, é cabível licitar obras e serviços de engenharia 
relacionados a melhorias na mobilidade urbana.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

PRINCIPAIS CASOS EM QUE É CABÍVEL O RDC:

- realização das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

- realização das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS.

- realização das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e 
administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo;

- realização das ações no âmbito da segurança pública;
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- realização das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade 
urbana ou ampliação de infraestrutura logística;

- realização das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação.

- contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aqui-
sição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens, por si 
mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração.

GABARITO: CERTO.

619. (QUESTÃO INÉDITA – 2022) É possível, com base no RDC, a chamada multiadjudicação, isto é, a 
contratação de mais de uma empresa ou instituição para a execução de um mesmo objeto, 
concorrente e simultaneamente.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 11. A administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais 
de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique 
perda de economia de escala, quando:

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por 
mais de um contratado; ou

II - a múltipla execução for conveniente para atender à administração pública.

§ 1º - Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá 
manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada 
uma das contratadas.

§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços de engenharia.

GABARITO: CERTO.

620. (QUESTÃO INÉDITA – 2022) No RDC, o julgamento das propostas é antecedido pela habilitação 
dos interessados, a exemplo do regime geral.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes fases, 
nesta ordem:

I - preparatória;

II - publicação do instrumento convocatório;

III - apresentação de propostas ou lances;

IV - julgamento;

V - habilitação;

VI - recursal; e
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VII - encerramento.

Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, mediante 
ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no instrumento convocatório.

GABARITO: ERRADO.

621. (QUESTÃO INÉDITA – 2022) Uma das formas de remuneração previstas no RDC é o chamado 
contrato de eficiência, em que o usuário do serviço paga diretamente ao prestador a con-
traprestação pelo investimento realizado.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 11. A administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais 
de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique 
perda de economia de escala, quando:

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por 
mais de um contratado; ou

II - a múltipla execução for conveniente para atender à administração pública.

§ 1º - Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá 
manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada 
uma das contratadas.

§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços de engenharia.

GABARITO: ERRADO.

622. (QUESTÃO INÉDITA – 2022) No RDC, a disputa é sigilosa, com o desconhecimento, entre os 
interessados, das propostas de seus concorrentes.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de 
propostas ou lances, observado o seguinte:

I - no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances 
públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento 
adotado;

II - no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas 
até a data e hora designadas para que sejam divulgadas; e

[...]

Art. 23. [...]

§ 1º - O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a 
realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia 
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ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remu-
nerado com base em percentual da economia gerada.

GABARITO: ERRADO.

623. (ANO: 2021 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: SEFAZ-CE CARGO: AUDITOR FISCAL) Julgue o próximo item 
quanto a governo eletrônico, planejamento, administração de pessoal e processos de 
compras governamentais.

A obrigação de cumprir os termos que constam em um edital de licitação refere-se ao princípio 
da probidade administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A obrigação de cumprir as normas que constam em um edital de licitação refere-se ao 
princípio da vinculação ao edital (ou vinculação ao instrumento convocatório). Isso porque 
o edital de licitação é a lei interna da licitação, de tal forma que a administração pública 
não pode se desbordar dos aspectos definidos por ela própria no edital.

O princípio também vincula os licitantes, já que a apresentação de propostas ou a rea-
lização de atos em desconformidade com o edital poderá ensejar a desclassificação dos 
licitantes.

O princípio da probidade administrativa, por sua vez, exige o comportamento ético e 
honesto dos agentes públicos e daqueles que participam do processo de licitação.

GABARITO: ERRADO.

624. (QUESTÃO INÉDITA – 2022) O único princípio não aplicável às licitações públicas é o do julga-
mento subjetivo.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Trata-se do princípio do “julgamento objetivo”.

Princípios de acordo com a Lei nº 8.666/1993:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Princípios de acordo com a Lei nº 14.133/2021:

Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impes-
soalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probi-
dade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da 
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da 
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celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como 
as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).

GABARITO: CERTO.

625. (ANO: 2021 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: PG-DF CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO) Em relação aos pro-
cessos licitatórios, julgue o item a seguir.

O princípio do desenvolvimento sustentável é aplicável a todas as modalidades de licitação.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

GABARITO: CERTO.

626. (ANO: 2021 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: PG-DF CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO) Em relação aos pro-
cessos licitatórios, julgue o item a seguir.

O princípio do julgamento objetivo estabelece que a proposta mais vantajosa para adminis-
tração pública é a que deve ser a escolhida.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 40. O edital [...] indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

[...]

A questão troca o princípio do julgamento objetivo pelo princípio da eficiência (proposta 
+ vantajosa)

GABARITO: ERRADO.

627. (ANO: 2021 BANCA: QUADRIX ÓRGÃO: CORE-PR CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR) A respeito 
de licitações, julgue o item.

O princípio da sustentabilidade da licitação liga-se à ideia de que é possível, por meio do pro-
cedimento licitatório, incentivar a preservação do meio ambiente.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução
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A licitação sustentável deve priorizar a escolha de produtos, serviços e bens que atendam 
a critérios de sustentabilidade ambiental, no entanto, não poderá estabelecer restrições 
que comprometam o tratamento igualitário e o caráter competitivo do processo licitatório.

GABARITO: CERTO.

628. (ANO: 2015 BANCA: PUC-PR ÓRGÃO: PGE-PR CARGO: PROCURADOR DO ESTADO) A respeito do Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC [Lei nº 12.462/2011], é CORRETO afirmar que:

a) A aplicação do RDC é ato de competência vinculada da autoridade competente, uma 
vez observadas as hipóteses fáticas previstas na lei de regência, e deve constar ex-
pressamente do instrumento convocatório.

b) Como a Lei nº 12.462/2011 preceitua que o RDC é aplicável às licitações e contratos 
necessários a obras de determinados eventos esportivos (Copas e Olimpíadas), bem 
como os respectivos aeroportos das cidades-sede, este regime diferenciado tem 
prazo certo de validade.

c) A contratação integrada do RDC proíbe a celebração de termos aditivos contratuais, 
exceção feita para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de 
caso fortuito ou força maior, por erros ou omissões no projeto básico e por necessi-
dade de adequação do projeto ou de suas especificações.

d) As licitações do RDC exigem que o orçamento e seus quantitativos sejam mantidos 
em sigilo até a homologação do resultado da licitação, mas, como exceção, ele deve 
ser disponibilizado irrestrita e permanentemente ao órgão de controle externo.

e) Tal como em hipóteses semelhantes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, 
no RDC é válida a instalação de negociação de condições mais vantajosas depois de 
definido o resultado do julgamento.

Solução

A) ERRADA. A utilização do RDC é opcional e, caso seja feita, deverá constar expressa-
mente no instrumento convocatório (art. 1°, § 2° da Lei do RDC)

B) ERRADA. O RDC nasceu para ser temporário e destinado apenas aos eventos esportivos 
(que são transitórios). No entanto, foram adicionadas hipóteses de aplicação que não 
têm limitações temporais (ex.: ações do PAC; obras e serviços de engenharia relacionados 
ao SUS etc).

C) ERRADA. O erro está na parte dos erros e omissões (art. 9º, § 4º da Lei do RDC)

Art. 9º. [...]

§ 4º - Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração 
de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos:

[...]

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não 
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decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos 
no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

D) ERRADA. O erro está na parte dos quantitativos. Os quantitativos e demais informações 
necessárias à elaboração das propostas não são sigilosos.

Art. 6º. Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a contra-
tação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, 
sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas.

GABARITO: E.

629. (ANO: 2020 BANCA: CONTEMAX ÓRGÃO: PREFEITURA DE PASSIRA CARGO: PROCURADOR JURÍDICO MUNICI-

PAL) Sobre das regras aplicáveis às licitações no âmbito do RDC, de acordo com a Lei nº 
12.462/2011, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida 
remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, 
padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega 
definidos no instrumento convocatório e no contrato.

b) Nas licitações disciplinadas pelo RDC será admitida a participação de licitantes sob a 
forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento e poderão ser exigidos 
requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável.

c) É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia para 
cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

d) É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata a Lei nº 
12.462/2011, dentre outras, da pessoa jurídica que elaborar o projeto básico ou 
executivo correspondente, sendo excluída pessoa física vinculada.

e) São procedimentos auxiliares das licitações regidas pela Lei nº 12.462/2011 a pré-
-qualificação permanente, cadastramento, sistema de registro de preços e catálogo 
eletrônico de padronização.

Solução

Lei nº 12.462/2011:

Art. 8º. [...]

§ 7º - É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia 
para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser esta-
belecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em 
metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega 
definidos no instrumento convocatório e no contrato.
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Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, observado o seguinte:

Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo RDC:

I - será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, conforme estabe-
lecido em regulamento; e

II - poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação 
aplicável.

Art. 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta Lei:

I - pré-qualificação permanente;

II - cadastramento;

III - sistema de registro de preços; e

IV - catálogo eletrônico de padronização.

Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta Lei:

I - da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente.

GABARITO: D.

630. (ANO: 2020 BANCA: IBFC ÓRGÃO: EBSERH CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO) O Artigo 4º da Lei nº 
12.462/2011 que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas [RDC] determina 
as diretrizes nas licitações e contratos que trata esta Lei. Em relação a algumas diretrizes, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de 
desempenho e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica 
e de garantia oferecidas.

b) Padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente 
aprovados pelo órgão jurídico competente.

c) Utilização de informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos constru-
tivos, em relação ao objeto, visando à ampla participação das instituições no processo 
de licitação e dos contratos, respeitando a Lei em vigor.

d) Busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e be-
nefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os 
relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação 
econômica e a outros fatores de igual relevância.

e) Utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas 
oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, 
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo objeto 
e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.
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Solução

O correto seria: utilização de informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra.

GABARITO: C.

631. (ANO: 2012 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: TJ-AL CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) O Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas [RDC], criado pela Lei nº 12.462/2011 especificamente para reger 
licitações e contratos nacionais relativos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, à 
Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação [FIFA] 2013 e 
à Copa do Mundo FIFA 2014, foi recentemente estendido para as obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento [PAC] do governo federal.

As inovações do RDC, em relação à Lei n.º 8.666/1993, incluem a:

a) criação do sistema de registro de preços.

b) previsão de recursos administrativos após as fases de habilitação e de julgamento.

c) instituição da pré-qualificação permanente de fornecedores, que permitirá à admi-
nistração pública realizar licitações com a participação apenas dos pré-qualificados.

d) possibilidade de contratação pelo regime de empreitada por preço unitário.

e) fase de julgamento de proposta posterior à de habilitação.

Solução

As inovações do RDC, em relação à Lei n.º 8.666/1993, incluem a instituição da pré-qua-
lificação permanente de fornecedores, que permitirá à administração pública realizar 
licitações com a participação apenas dos pré-qualificados.

GABARITO: C.

632. (ANO: 2019 BANCA: FGV ÓRGÃO: MPE-RJ CARGO: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) O Governador do 
Estado Alfa determinou a realização de licitação, no regime de contratação diferenciada, 
para a contratação de obras de construção de estabelecimento penal. Considerando as 
inovações tecnológicas que se pretendia implementar, o contratado deveria elaborar e 
desenvolver os projetos básico e executivo, além de realizar todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Após a regular instrução do processo administrativo, a assessoria jurídica informou, em har-
monia com a ordem jurídica, que:

a) o objeto da contratação era incompatível com o regime de contratação diferenciada.

b) o regime de contratação integrada não poderia ser utilizado para o objeto da contra-
tação, face à inovação tecnológica.

c) tanto o regime de contratação diferenciado como a contratação integrada não po-
deriam ser utilizados.

d) tanto a modalidade de licitação como o regime de execução indireta da obra de en-
genharia estavam corretos.
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e) é juridicamente impossível que a elaboração dos projetos básico e executivo seja 
realizada pelo mesmo contratado.

Solução

Lei nº 12.462/2011:

Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta Lei:

I - da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente;

II - da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo correspondente;

III - da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, 
sócio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, respon-
sável técnico ou subcontratado; ou

IV - do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

§ 1º - Não se aplica o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo no caso das 
contratações integradas.

GABARITO: D.

633. (ANO: 2021 BANCA: FGV ÓRGÃO: FUNSAÚDE CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO) Conforme expresso na 
Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio:

a) da eficácia.

b) da legitimidade.

c) da isonomia.

d) da imparcialidade.

e) do desenvolvimento econômico nacional.

Solução

O procedimento licitatório serve justamente para dar tratamento isonômico e igualitário 
aos interessados em contratar com a Administração Pública. A isonomia, portanto, é um 
princípio basilar do processo licitatório como, aliás, está previsto expressamente no art. 
3º da Lei nº 8.666.

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

GABARITO: C.
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634. (ANO: 2021 BANCA: ALTERNATIVA CONCURSOS ÓRGÃO: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 
3º, assinale a assertiva que contém os termos corretos para o preenchimento das lacunas 
abaixo.

Art. 3º. A _____________ destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da ________________, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da ________________, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

a) Licitação – isonomia – legalidade

b) Licitação – igualdade – isonomia

c) Concorrência de preço – isonomia – legalidade

d) Concorrência de preço – igualdade – isonomia

e) Licitação – isonomia – lealdade

Solução

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

SÃO PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO:

- Princípio da Adjudicação Compulsória ao vencedor: concluída a licitação, a adminis-
tração está impedida de atribuir o seu objeto a outrem que não seja o vencedor. A ad-
ministração não é obrigada a contratar, mas se ela o fizer deve respeitar esse princípio.

- Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: a administração está obrigada 
(vinculada) a observar os instrumentos da licitação, não podendo descumprir o edital. 
Logo, esse princípio aplica-se em todas as fases da licitação.

- Princípio da Publicidade: diz que os atos da Administração Pública devem ser públicos, 
ou seja, devem ser acessíveis a todos os interessados, salvo quando houver questões de 
segurança nacional e privacidade.

- Princípio da Igualdade Entre os Licitantes: visa garantir a igualdade de direitos entre os 
licitantes, para que todos possam competir em pé de igualdade, isso assegura também a 
contratação da melhor proposta, sendo interessante também para Administração Pública. 
No entanto, há momentos em que propostas se igualam e é necessário haver critérios de 
desempate que são estabelecidos pela própria administração Pública.

GABARITO: A.
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635. (ANO: 2021 BANCA: IF-RJ ÓRGÃO: IF-RJ CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO)Qual 
é o significado do princípio de isonomia dentro de um procedimento licitatório público?

a) Esse princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas 
nas normas e princípios em vigor.

b) Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para 
garantir competição em todos os procedimentos licitatórios.

c) Esse princípio obriga a Administração a observar, nas decisões critérios e objetivos, 
previamente, estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo, na con-
dução dos procedimentos de licitação.

d) Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos, 
no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas.

Solução

a) Princípio da legalidade.

b) Princípio da Isonomia.

c) Princípio da Impessoalidade.

d) Princípio do Julgamento Objetivo.

GABARITO: B.

636. (ANO: 2021 BANCA: IF-RJ ÓRGÃO: IF-RJ CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Qual é o princípio básico 
norteado dos procedimentos licitatórios públicos que obriga a administração e o licitante 
ao observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório?

a) Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa.

b) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

c) Princípio da Celeridade.

d) Princípio da Legalidade.

Solução

a) Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa: a conduta dos licitantes e dos 
agentes tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e 
as regras da boa administração.

b) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: obriga a Administração e o 
licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada 
poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação.

c) Princípio da Celeridade: consagrado como uma das diretrizes a ser observada em 
licitações na modalidade pregão, busca simplificar procedimentos de rigorismos exces-
sivos e de formalidades desnecessárias. As condições, sempre que possível, devem ser 
tomadas no momento da sessão.
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d) Princípio da Legalidade: nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os lici-
tantes e a Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.

GABARITO: B.

637. (ANO: 2021 BANCA: IF-RJ ÓRGÃO: IF-RJ CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Assinale a alternativa 
que completa, corretamente, a lacuna do texto: “A _______________ é o procedimento 
pelo qual a Administração selecionará a proposta que atenda suas necessidades e que 
seja mais vantajosa.”

a) Licitação.

b) Governança Corporativa.

c) Tributação.

d) Legislação.

Solução

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração [...]

GABARITO: A.

638. (ANO: 2015 – BANCA: COMPERVE – ÓRGÃO: UFRN – CARGO: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO) Considere as 
afirmativas a seguir, referentes às Disposições Preliminares expressas na Lei n0 8.112/90.

I. Os servidores públicos das autarquias federais não são regidos pela Lei n0 8.112/90.

II. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros, são criados por decreto 
federal, com denominação própria e remuneração paga pela União, para provimento em 
caráter efetivo.

III. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

IV. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Das afirmativas, estão corretas.

a) I e II.

b) III e IV.

c) I e III.

d) II e IV.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Parágrafo Único: Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, 
com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter efetivo ou em comissão.

Os servidores públicos das autarquias federais são regidos pela Lei nº 8.112/90.
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Solução Completa

I: Os servidores públicos das autarquias federais não são regidos pela Lei n0 8.112/90. ERRADA

Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em 
regime especial, e das fundações públicas federais.

II: Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros eestrangeiros, são criados por decreto federal, com 
denominaçãoprópria e remuneração paga pela União, para provimento em caráterefetivo. ERRADA

Cargos públicos são criados por lei.
GABARITO: B.

639. (ANO: 2014 – BANCA: IADES – ÓRGÃO: TER/PA – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) De acordo com a Lei no 
8.112/1990, no que se refere às disposições preliminares e ao provimento de cargos pú-
blicos, assinale a alternativa correta.

a) Não é possível o provimento de cargos públicos senão em decorrência de prévia 
aprovação e classificação em concurso público.

b) A referida lei veda o provimento de cargos públicos a estrangeiros, excepcionando 
tão somente no caso de professores de universidades e de instituições de pesquisa 
científica e tecnológica federais.

c) São requisitos para nomeação em cargo público a nacionalidade brasileira; o gozo 
de direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de 
escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos e a 
aptidão física e mental, sem prejuízo de outros requisitos que possam ser justificados 
conforme as atribuições do cargo, mas desde que estabelecidos em lei.

d) Os ocupantes de cargos em comissão são considerados servidores públicos.

e) Ainda que previstas outras formas de provimento no seu texto originário, a referida 
lei foi alterada para que somente por meio da nomeação sejam providos os cargos 
públicos.

Solução Rápida

C: NÃO são requisitos para nomeação, e sim para a INVESTIDURA/POSSE!

Quer dizer então que para ser NOMEADO você precisaria ter aptidão física e mental? 
Claro que não, isso é requisito que será avaliado na POSSE.

D: CORRETO, exerce cargo público é considerado servidor público.

Solução completa

Lei nº 8112/90

A: Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
devem ser cometidas a um servidor.Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter 
efetivo ou em comissão.B: Art.5. § 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os 
procedimentos desta Lei.

C: Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
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I - a nacionalidade brasileira;

II - o gozo dos direitos políticos;

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - a idade mínima de dezoito anos;

VI - aptidão física e mental.

Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

D: Os servidores públicos (em sentido estrito) são aqueles agentes que mantém relação com o regime estatutário, 
ocupantes de cargos públicos efetivos ou em comissão, sujeito a regime jurídico de direito público. No conceito 
de Hely Lopes Meirelles, servidores públicos constituem subespécies dos agentes administrativos, e a ela vinculados 
por relações profissionais, em razão da investidura em cargos e funções, a título de emprego e com retribuição 
pecuniária.

Servidores públicos em sentido amplo: são espécie de agentes públicos onde se encontra o maior número de pes-
soas naturais exercendo a funções, cargos e empregos públicos nas administrações direta e indireta. São agentes 
administrativos que exercem uma atividade pública com vínculo e remuneração paga pelo erário público. Podem 
ser classificados como estatutários, celetistas ou temporários.

GABARITO: D.

640. (ANO 2012 – BANCA: ESAF – ÓRGÃO CGU – CARGOS: ADMINISTRATIVO) Quanto ao regime jurídico dos 
servidores públicos da União, é correto afirmar que:

a) consumado o suporte fático previsto na lei e preenchidos os requisitos para o seu 
exercício, o servidor passa a ter direito adquirido ao benefício ou à vantagem que o 
favorece.

b) além do estatuto legal específico, no tocante aos direitos e deveres dos servidores, 
deve ser observado também o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

c) os benefícios e as vantagens previstos na legislação no momento da posse do servidor 
público passam a ser direitos adquiridos.

d) o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser acometidas a um servidor e podem ser criados por lei 
ou por decreto do Presidente da República.

e) a investidura em cargo público pode ocorrer com a posse ou com a reintegração.

Solução Rápida

A: Correta, está no momento já consumado, ou seja, a pessoa já tomou posse e é servidora.

C: está no momento da posse, ou seja, ele ainda não tomou posse. Com isso a pessoa 
ainda não é servidora, logo, não tem direito adquirido.
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Solução Completa

Consumado o suporte fático previsto na lei e preenchidos os requisitos para o seu exercício, o servidor passa a ter 
direito adquirido ao benefício ou à vantagem que o favorece.

Entende-se que o servidor investido em cargo público passa a ter direito adquirido após cumpridos todos os 
quesitos legais conforme a lei nº 8.112/90 estabelece, estabilidade após o estágio probatório de 36 meses, direito 
a aposentadoria proporcional após 15 anos de exercício em cargo público.

GABARITO: A.

641. (ANO: 2012 – BANCA: ESAF – ÓRGÃO: CGU – CARGO: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE) Fara os efeitos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não são servidores públicos:

a) os que se sujeitam ao regime jurídico estatutário.

b) os ocupantes de cargos nas autarquias públicas.

c) os funcionários das empresas públicas.

d) os ocupantes de cargo de provimento em comissão.

e) os que tiverem sido nomeados e empossados em caráter efetivo.

Solução Rápida

Os funcionários de empresas públicas são empregados públicos, dessa forma, se diferem 
dos servidores públicos em diversos pontos como: regime de contratação, estabilidade etc.

Regidos pela Lei nº 8.112/90: Estaturários; servidores públicos; regidos pela CLT (celetis-
tas); empregados públicos;União (Ex.: Polícia Federal); Autarquia (Ex.: INSS); Fundações 
Públicas (Ex.: IBGE); Sociedade de economia mista (Ex.: Banco do Brasil); Empresa Pública 
(Ex.: Correios).

Solução Completa

Art. 2° (Lei nº 8.112): Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da 
Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.

GABARITO: C.

642. (ANO: 2011 – BANCA: FUNIVERSA – ÓRGÃO: EMBRATUR – CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO) Pertencem ao 
gênero agente público diversos profissionais que prestam serviços à administração pública: 
entre eles, os agentes políticos e os administrativos. Assinale a alternativa que apresenta 
os agentes públicos aos quais não se aplicam as disposições contidas na Lei nº 8.112/1990:

a) servidores das fundações públicas federais.

b) empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) — empresa pública 
federal.

c) servidores do Poder Judiciário federal.

d) servidores da administração direta federal.

e) advogados da União, membros da Advocacia-Geral da União — administração direta 
federal.
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Solução Rápida

A lei nº 8.112/90 faz menção ao regime jurídico único que rege os servidores públicos 
da administração direta, autarquias, fundações públicas, no entanto empregados da ECT 
(correios); empregado público - empresa pública federal - são regidos pela CLT.

Solução Completa

Agentes Públicos regidos pela Lei nº 8.112/90 - servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais.

GABARITO: B.

643. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TER/MG – CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO) No que se refere 
aos princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos, assinale a opção correta:

a) Para se atender ao princípio da igualdade dos usuários, devem-se impor prazos rigo-
rosos ao contraente.

b) O reconhecimento de privilégios para a administração, como, por exemplo, a encam-
pação, fundamenta-se no princípio da continuidade do serviço público.

c) Pelo princípio da mutabilidade do regime jurídico, tanto os servidores públicos quanto 
os usuários dos serviços públicos têm direito adquirido de manutenção de determi-
nado regime jurídico.

d) Pelo princípio da continuidade do serviço público, a pessoa que satisfaça as condições 
legais estabelecidas faz jus à prestação de serviço, sem qualquer distinção de caráter 
pessoal.

e) O uso compulsório dos recursos humanos pela administração está fundamentado no 
princípio da mutabilidade do regime jurídico.

Solução Rápida

Teoria do princípio da mutabilidade do regime do serviço público também chamado de 
princípio da flexibilidade dos meios aos fins, esse princípio permite alterações na exe-
cução do serviço público, buscando adaptá-lo ao interesse público, uma vez que este se 
apresenta variável no tempo. Assim, não existe um direito adquirido à permanência de 
uma determinada forma de regime, nem para os servidores que podem ter seu estatuto 
modificado, bem como nos próprios contratos que podem ser revistos ou rescindidos 
unilateralmente pela Administração Pública com o intuito de adequá-lo ao interesse da 
coletividade.

Solução Completa

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por 
motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma 
do artigo anterior.

Pelo princípio da continuidade, os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, ou seja, sem 
parar. Isso porque é justamente pelos serviços públicos que o Estado desempenha suas funções essenciais ou 
necessárias à coletividade. Segundo Carvalho Filho, a consequência lógica desse fato é a de que não podem os 
serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade.

GABARITO: B. 
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644. (ANO: 2009 – BANCA: FCC – ÓRGÃO: TRT 7ª REGIÃO – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Em relação aos Cargos 
Públicos, estabelece a Lei no 8.112/90, que dentre os requisitos para a sua investidura, 
exige-se a idade mínima de dezesseis anos.

a) a investidura ocorrerá com o exercício na função.

b) são criados por lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

c) não haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

d) dentre as formas para o seu provimento está a transferência e a ascensão.

Solução Rápida

Homologado o concurso o candidato será nomeado publicada a nomeação o candidato terá 30 dias a contar da 
data de publicação oficial para tomar posse.

Solução Completa

A investidura no cargo, ou seja, o preenchimento do cargo ocorre com a Posse.

Cargos Públicos são criados por Lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Homologado o concurso o candidato será nomeado publicada a nomeação o candidato terá 30 dias a contar da 
data de publicação oficial para tomar posse.

Então após a nomeação o próximo passo é a posse, após a posse o próximo passo é o exercício.

E) Provimento Originário: Nomeação.

Provimentos Derivados: Recondução, Readaptação, Reintegração, Reversão, Promoção e Aproveitamento.
GABARITO: C.

645. (ANO: 2019- BANCA: IDECAN – ÓRGÃO: IF/AM – CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Em relação aos 
conceitos definidos na Lei nº 8.112/90 [Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais], assinale a alternativa correta.

a) Os cargos públicos são criados por lei, com ou sem denominação própria, para pro-
vimento em caráter efetivo.

b) A nomeação é o ato solene praticado pelo servidor público, pelo qual ele passa a ter 
direitos e deveres perante a Administração Pública.

c) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

d) Posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de 
confiança.

e) Readaptação é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual 
denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do 
mesmo Poder.

Solução Rápida

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, 
com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão.
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Solução Completa

(A) Com denominação própria.

(B) Nomeação não é realizada pelo servidor, mas poder público / A posse que dá direitos ao servidor.

(D) Exercício.

(E) Aproveitamento.
GABARITO: C.

646. (ANO: 2008 – BANCA: FCC – ÓRGÃO: TRT 19ª REGIÃO – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Demóstenes, ocupan-
do o cargo de analista judiciário, ingressou com pedido de reconsideração, indeferido por 
Helena, autoridade que proferiu a primeira decisão sobre determinado direito funcional. 
Diante disso, é correto afirmar que o direito de petição:

a) torna apto o interessado a postular em juízo em nome ou em causa própria, em 
qualquer situação.

b) se confunde, por sua natureza, com o direito de ação, podendo substituí-lo em qual-
quer caso.

c) pode ser utilizado como sucedâneo da ação penal pública perante o juízo criminal, 
salvo em matéria recursal.

d) prevê recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, inclusive das decisões 
sobre recursos sucessivamente interpostos.

e) pode ser exercido pelo servidor público, desde que estatutário, em defesa de qual-
quer interesse.

Solução Rápida

Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa 
de direito ou interesse legítimo.

Observe que ele não é utilizado para qualquer situação, qualquer caso ou qualquer in-
teresse como afirmam as alternativas A, B e E. É usado apenas em defesa de direito ou 
interesse legítimo. E não pode ser usado como sucedâneo da ação penal pública.

Solução Completa

a) torna apto o interessado a postular em juízo em nome ou em causa própria, em qualquer situação.

b) se confunde, por sua natureza, com o direito de ação, podendo substituí-lo em qualquer caso.

c) pode ser utilizado como sucedâneo da ação penal pública perante o juízo criminal, salvo em matéria recursal.

d) prevê recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, inclusive das decisões sobre recursos 
sucessivamente interpostos.

e) pode ser exercido pelo servidor público, desde que estatutário, em defesa de qualquer interesse.
GABARITO: D.

647. (ANO: 2010 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TER/MT – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Acerca da Lei 
nº 8.112/1990 e suas alterações, assinale a opção correta em relação às formas de provi-
mento de cargo público.

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 379

a) Não se admite que a posse no cargo público ocorra mediante procuração específica.

b) O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de trinta 
dias, contados da data da posse.

c) A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em 
decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

d) A reversão é o retorno à atividade do servidor público aposentado, no interesse da 
administração, como forma de provimento em cargo público.

e) O servidor em estágio probatório não pode exercer cargo de provimento em comissão, 
ainda que seja no seu órgão de lotação.

Solução Rápida

Acerca da Lei nº 8.112/1990 e suas alterações, em relação às formas de provimento de cargo público, é correto 
afirmar que: A reversão é o retorno à atividade do servidor público aposentado, no interesse da administração, como 
forma de provimento em cargo público.

Solução Completa

Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da apo-
sentadoria; ou

II - no interesse da administração, desde que:

a) tenha solicitado a reversão;

b) a aposentadoria tenha sido voluntária;

c) estável quando na atividade;

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;

e) haja cargo vago.

§ 1o A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

§ 2o O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da 
aposentadoria.

§ 3o No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribui-
ções como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 4o O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em 
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a 
exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à 
aposentadoria.

§ 5o O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base 
nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

§ 6o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 26. (Revogado)

Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de 
idade.

GABARITO: D.

648. (ANO: 2010 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TRT 21ª REGIÃO – CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO) No que 
se refere a servidores públicos e ao regime jurídico dos servidores civis da União, julgue 
os itens subsecutivos.

a) Função, cargo e emprego público são unidades de atribuições para as quais a inves-
tidura somente pode dar-se mediante prévia aprovação em concurso público, res-
salvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Função, cargo e emprego público são unidades de atribuições para as quais a investidura 
somente pode dar-se mediante prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Solução Completa

Os agentes honoríficos exercem função pública e não por concurso público, como mensários e jurados, o que torna 
a afirmativa incorreta.

Alguns mencionam também a possibilidade de contratação temporária em caso de calamidade pública sem con-
curso público.

GABARITO: ERRADO.

649. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ORGÃO: TRT 17ª REGIÃO – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Com 
relação às disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir

Os cargos públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão somente podem ser 
criados por lei.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Com relação às disposições da Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que: Os cargos pú-
blicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão somente podem ser criados 
por lei.

Solução Completa

Essa é a regra (há exceção!). Segundo o Parágrafo único do art. 3º da Lei 8.112/90, os cargos públicos, acessíveis 
a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão. Há a exceção que são os cargos criados pelo Congresso Nacional 
ou pelas suas Casas Legislativas (dá-se por Resolução, nos termos dos arts. 51, IV e 52, XIII, da CF/88). Mas como o 
dispositivo da questão foi direto, citando as disposições da Lei nº 8.112/1990, querendo se referir à regra constante 
nessa lei, e não à exceção constante na Carta Maior.

GABARITO: CERTO.
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650. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL) Quanto ao Poder Judiciário e às funções 
essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

Um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, revelou a terceiro, prestador 
de serviço do órgão público em que trabalha, o teor de um edital de licitação que seria lançado 
nos meses seguintes.

Essa informação trouxe benefícios ao prestador de serviço, que teve mais tempo que os demais 
concorrentes para se adequar às regras do edital. Os outros concorrentes não conseguiram 
preencher os requisitos do edital e acabaram sendo desclassificados.

A situação descrita pode ter repercussão nas esferas cível, penal e administrativa, visto que 
vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, a independência das instâncias.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Lei nº 8.112/90 Art. 121 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições.

Solução Completa

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em 
favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
GABARITO: CERTO.

651. (ANO: 2006 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: ANCINE – CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO) Em relação 
ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, julgue os itens a seguir.

Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organi-
zacional que devem ser cometidas a um servidor. Acessível a todos os brasileiros, é criado por 
lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estru-
tura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos 
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria 
e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em 
comissão.

Solução Completa

Servidores públicos são todas as pessoas físicas que ocupam um cargo público mantendo vínculo de subordinação 
com o Estado ou com suas entidades mediante retribuição pecuniária.

Vale lembrar que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em uma estrutura organi-
zacional, que devem ser cometidas a um servidor (art. 3º, Lei nº 8.112/90), que são criados por lei e com denominação 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, cujo provimento poderá ser em caráter efetivo ou em comissão.
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Assim, teremos servidores públicos de cargos efetivos (concursados) e servidores públicos de cargos comissionados 
(cargos de Direção e Assessoramento Superior).Empregados públicos são pessoas físicas que ocupam emprego 
público, ou seja, são os contratados sob o regime da legislação trabalhista (celetistas) por prazo indeterminado.

GABARITO: CERTO.

652. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MDS – CARGO: AGENTE ADMINISTRA-
TIVO). Julgue os itens subsequentes acerca do regime disciplinar e dos direitos e vantagens 
previstos na Lei nº 8.112/1990.

Ao servidor público é proibido exercer o comércio, ainda que na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Proibição= exercer comércio

Exceção = A CO MAN

Acionista

COtista

MAndatário.

Solução Completa

Art. 117. Ao servidor é proibido:

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta 
ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a 
seus membros;

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;

Parágrafo único - A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos:

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre 
conflito de interesses.

GABARITO: ERRADO.

653. (ANO: 2010 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MS – CARGO: ANALISTA TÉCNICO). 
Julgue os itens a seguir, sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos, tendo 
como fundamento as disposições da Lei nº 8.112/1990.

A autoridade julgadora poderá decidir em desconformidade com o relatório elaborado pela 
comissão responsável pela condução do processo disciplinar quando reputá-lo contrário às 
provas dos autos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Lei nº 8.112/90: Art. 168 - O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando 
contrário às provas dos autos.
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Parágrafo único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a au-
toridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la 
ou isentar o servidor de responsabilidade.

GABARITO: CERTO.

654. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: ANAC – CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO) De acordo 
com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis, julgue os itens que se seguem.

As vantagens e os benefícios concedidos aos servidores em atividade são estendidos aos 
inativos, salvo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

O art. 189, parágrafo único, é incompatível com o atual texto constitucional, uma vez que 
a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade.

Solução Completa

Lei nº 8.112/90

Art.189

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em 
que se deu a aposentadoria”.

GABARITO: ERRADO.

655. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: ANAC – CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Acerca dos 
direitos e das vantagens conferidas em favor dos servidores públicos e com fundamento 
nas disposições inseridas na Lei nº 8.112/1990, julgue os itens seguintes.

Ao servidor público estudante que for removido de ofício será assegurada, na localidade da 
nova residência, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, indepen-
dentemente de vaga.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é asse-
gurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula m instituição de 
ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos 
filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores 
sob sua guarda, com autorização judicial.

Solução Completa

O STF decidiu que congênere significa de privada para privada ou de pública para pública. Antes podia de privada 
para pública, mas o supremo deu fim a isso.

GABARITO: CERTO.
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656. (ANO: 2009 – BANCA CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TCU – CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) Como 
espécies de penalidades disciplinares, a lei em questão elenca a advertência, suspensão, 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em co-
missão e a destituição de função comissionada. Uma das hipóteses em que poderá ser 
aplicada a penalidade de demissão é a ocorrência de abandono de cargo, a qual restará 
configurada quando o servidor intencionalmente se ausentar do serviço por mais de 30 
dias consecutivos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Acerca da responsabilidade dos servidores públicos e da sua disciplina prevista na Lei nº 
8.112/1990, é correto afirmar que: Como espécies de penalidades disciplinares, a lei em 
questão elenca a advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou dis-
ponibilidade, destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. 
Uma das hipóteses em que poderá ser aplicada a penalidade de demissão é a ocorrência 
de abandono de cargo, a qual restará configurada quando o servidor intencionalmente 
se ausentar do serviço por mais de 30 dias consecutivos.

Solução Completa

Lei nº 8112/1990

Art. 127. São penalidades disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão;

VI - destituição de função comissionada.
GABARITO: CERTO.

657. (ANO: 2004 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: STM – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Julgue os itens a 
seguir, relativos à Constituição Federal e à Lei nº 8.112/1990.

a) Na linha do entendimento jurisprudencial do STF, medida provisória que regulamente 
contratação de pessoal por tempo determinado para cargos típicos de carreira rela-
tivos à área jurídica não poderá deixar de prever concurso público.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

É imprescindível a realização de concurso público para provimento de cargo, conforme 
preceitua o art. 37, II da CF. A função pública exercida por servidores temporários é uma 
exceção.
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Solução Completa

Relativos à Constituição Federal e à Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que: Na linha do entendimento jurisprudencial 
do STF, medida provisória que regulamente contratação de pessoal por tempo determinado para cargos típicos de 
carreira relativos à área jurídica não poderá deixar de prever concurso público.

GABARITO: CERTO.

658. (ANO: 2021 – BANCA: INSTITUTO MAIS – ÓRGÃO: SETE CAMPINAS – CARGO: PROCURADOR) O regime ju-
rídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas devem observar que:

a) é permitida a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de con-
fiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

b) o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a apo-
sentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade não poderá fazer jus 
a um abono de permanência.

c) a lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá estabe-
lecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos.

d) se aplica ao agente público ocupante de cargo temporário, inclusive, mandato eletivo, 
o Regime Geral de Previdência Social.

SOLUÇÃO

a) CF: Art. 39. [...] §9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração 
do cargo efetivo.

b) CF: Art. 40. [...] §19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo 
ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências 
para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer 
jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição 
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

c) CF: Art. 39. [...] §5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores pú-
blicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

d) CF: Art. 40. [...] § 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, 
inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

GABARITO: D.

659. (ANO: 2016 – BANCA: SUGEP/UFRPE – ÓRGÃO: UFRPE – CARGO ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Com funda-
mento nos deveres e proibições aplicáveis aos servidores regidos pela Lei no 8.112/1990, 
analise as afirmações abaixo. 

1) É defeso ao servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 

2) É dever do servidor guardar sigilo sobre assuntos da instituição. 
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3) É dever do servidor recusar fé a documentos públicos. 

4) É dever do servidor representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Estão corretas:

a) 2, 3 e 4, apenas.

b) 1, 2 e 4, apenas.

c) 2 e 4, apenas.

d) 1 e 3, apenas.

e) 1, 2, 3 e 4.

Solução

• DEVERES: São deveres do funcionário/servidor (Lei nº 10.261/1968 - Art. 241; Lei nº 
500/1974 - Art. 33):

1) comparecer sempre ao serviço e ser pontual; 2) cumprir as ordens superiores, re-
presentando se forem ilegais; 3) desempenhar seu trabalho com cuidado e rapidez; 4) 
guardar sigilo sobre os assuntos do órgão no qual trabalha; 5) representar sobre irregu-
laridades de que tiver conhecimento; 6) tratar com cortesia os companheiros de serviço 
e o público; 7) residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado; 8) cuidar para 
que sua declaração de família esteja sempre em ordem no seu prontuário; 9) economi-
zar e conservar o material que estiver sob sua guarda ou utilização; 10) apresentar-se 
corretamente vestido ou de uniforme, se for o caso; 11) atender prontamente , e com 
preferência, as solicitações de autoridades judiciárias ou administrativas para defesa do 
Estado em Juízo;12) cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros 
de trabalho; 13) estar em dia com as leis e normas de serviço referentes à sua área; 14) 
comportar-se na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública.

• PROIBIÇÕES: É proibido ao funcionário/servidor (Lei nº 10.261/1968 - Art. 242; Lei nº 
500/1974 - Art. 33):

1) referir-se depreciativamente às autoridades e aos atos do Governo; 2) retirar qualquer 
documento ou objeto existente do setor ou órgão sem autorização; 3) ocupar-se, durante 
o expediente, em conversas, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; 4) não 
comparecer ao serviço sem causa justificada; 5) tratar de interesses particulares no tra-
balho; 6) promover manifestações de apreço ou desapreço dentro do órgão ou tornar-se 
solidário com elas; 7) exercer comércio e promover ou subscrever lista de donativos 
dentro do órgão onde trabalha; 8) usar material do serviço público em serviço particular.

1. DEFESO: (PROIBIDO) ERRADO

GABARITO: C.

660. (ANO: 2019 – BANCA: FAU – ÓRGÃO: IF/PR – CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS) O 
Regime Jurídico, dispõe sobre os deveres e proibições inerentes ao servidor. Desta forma, 
considera-se DEVER do servidor:

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 387

a) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução 
de serviço.

b) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

c) Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares.

d) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder e manter conduta com-
patível com a moralidade administrativa.

e) Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa.

SOLUÇÃO

Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas 
por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento 
de outra autoridade competente para apuração;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, as-
segurando-se ao representando ampla defesa.

GABARITO: D.
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661. (ANO: 2019 – BANCA: CS/UFG – ÓRGÃO: IF GOIANO – CARGO: ASSISTENTE DE ALUNO) O Art. 116 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, trata dos deveres dos servidores federais. É dever do 
servidor público:

a) estar atento ao regulamento do ambiente de trabalho.

b) sindicalizar-se e organizar-se como categoria.

c) tratar com urbanidade as pessoas que o procuram.

d) participar de conselhos administrativos e fiscais.

SOLUÇÃO

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

Título IV

Do Regime Disciplinar

Capítulo I

Dos Deveres

Art. 116. São deveres do servidor:[...]

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

GABARITO: C.

662. (ANO: 2019 – BANCA: COPESE/UFPI – ÓRGÃO: UFPI – CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Com rela-
ção aos deveres do servidor, conforme estabelece a lei do regime jurídico dos servidores 
públicos federais, está INCORRETO afirmar que é dever do servidor:

a) observar as normas legais e regulamentares.

b) definir seu horário de entrada e saída do serviço.

c) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.

d) guardar sigilo sobre assunto da repartição.

e) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

SOLUÇÃO

Lei nº 8.112/1990

Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:
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a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas 
por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo;

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento 
de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei nº 12.527, de 
2011)

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, as-
segurando-se ao representando ampla defesa.

GABARITO: B.

663. (ANO: 2015 – BANCA: FUNCERN – ÓRGÃO: IF/RN – CARGO: TÉCNICO EM (ANO: 2015 – BANCA: FUNCERN – ÓR-

GÃO: IF/RN – CARGO: TÉCNICO EM QUÍMICA) O Capítulo I do Título Do Regime Disciplinar da Lei nº 
8.112/1990 trata dos deveres dos servidores. Nos termos da referida legislação, constitui 
dever do servidor público:

a) representar contra ilegalidade e manifestar apreço no recinto da repartição.

b) ser leal às instituições a que servir e tratar com urbanidade as pessoas.

c) convocar subordinados a filiarem-se à associação profissional ou sindical.

d) zelar pela economia do material e patrimônio público e praticar usura.

SOLUÇÃO

a) representar contra ilegalidade e manifestar apreço no recinto da repartição.

Art. 117. Ao servidor é proibido: V - promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição

b) sem erros
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c) convocar subordinados a filiarem-se à associação profissional ou sindical.

Art. 117. Ao servidor é proibido: VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filia-
rem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político.

d) zelar pela economia do material e patrimônio público e praticar usura.

Art. 117. Ao servidor é proibido: XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas.

GABARITO: B. 

664. (ANO: 2017 – BANCA: IF/CE – ÓRGÃO: IF/CE – CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Sobre os deveres 
e as proibições aos servidores federais previstos na Lei nº 8.112/1990, quanto às condutas 
que respeitam esses deveres e proibições, é certo declarar-se que:

a) Francisco, gestor do IFCE, alertou seus servidores que é proibido promover manifes-
tações de repúdio ao Presidente da República em exercício dentro das instalações 
do IFCE.

b) Bruno, servidor do IFCE, pode atuar como procurador de seu primo José em processo 
seletivo de que este último participa no Campus Acarati.

c) Breno, docente do Campus Crato, solicitou a um colega professor da UNIFOR que fosse 
substituí-lo nas suas aulas do dia 16/11/2016, pois tinha compromisso agendado e 
não queria deixar seus alunos sem aula.

d) Carlos, servidor do IFCE, sempre que pode, imprime, com recursos da instituição, 
algumas poucas folhas para trabalhos acadêmicos de seu curso de graduação ofere-
cido pelo seu órgão de lotação.

e) Vanessa, servidora efetiva do IFCE, é Diretora de Administração no Campus Juazeiro, 
onde seu pai Cláudio, também servidor efetivo, é o Diretor Geral.

SOLUÇÃO

a) Certo, Francisco, gestor do IFCE, alertou seus servidores que é proibido promover ma-
nifestações de repúdio ao Presidente da República em exercício dentro das instalações 
do IFCE.

Art. 117. [...] V - Promover manifestação de apreço ou desapreço no recindo da repartição.

b) Errado, Bruno, servidor do IFCE, pode atuar como procurador de seu primo José em 
processo seletivo de que este último participa no Campus Acarati.

Art. 117. [...] XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

c) Errado, Breno, docente do Campus Crato, solicitou a um colega professor da UNIFOR 
que fosse substituí-lo nas suas aulas do dia 16/11/2016, pois tinha compromisso agendado 
e não queria deixar seus alunos sem aula.

Art. 117. [...] VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, 
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
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d) Errado, Carlos, servidor do IFCE, sempre que pode, imprime, com recursos da insti-
tuição, algumas poucas folhas para trabalhos acadêmicos de seu curso de graduação 
oferecido pelo seu órgão de lotação.

Art. 117. [...] XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares;

e) Errado, Vanessa, servidora efetiva do IFCE, é Diretora de Administração no Campus 
Juazeiro, onde seu pai Cláudio, também servidor efetivo, é o Diretor Geral.

Art. 117. [...] VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

GABARITO: A.

665. (ANO: 2018- BANCA: UNIFESP – ÓRGÃO: UNIFESP – CARGO: ENFERMAGEM GERAL) Pedro, servidor público 
lotado em hospital pertencente a uma autarquia federal, recebe ordens de seu superior 
hierárquico para não apresentar prestação de contas relativa à aquisição de materiais hos-
pitalares adquiridos com recursos do orçamento público da União. Pedro enfrenta então 
um dilema: se obedecer ao seu superior hierárquico, estará descumprindo seu dever de 
prestar contas. Por outro lado, se cumprir seu dever de restar contas, estará desobede-
cendo seu superior hierárquico.

Para agir em conformidade com seus deveres de servidor:

a) Pedro deverá apresentar a prestação de contas e não deverá comunicar a outra au-
toridade que recebeu ordem ilegal do seu chefe.

b) Pedro não deverá apresentar a prestação de contas e deverá comunicar a outra au-
toridade que recebeu ordem ilegal do seu chefe.

c) Pedro deverá apresentar a prestação de contas e deverá comunicar a outra autoridade 
que recebeu ordem ilegal do seu chefe.

d) Pedro poderá decidir entre prestar contas e obedecer a seu chefe.

e) Pedro não deverá apresentar a prestação de contas, pois deve obediência absoluta 
a seu chefe.

SOLUÇÃO

CAPÍTULO I

Seção I

Das Regras Deontológicas

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou 
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus 
atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da 
tradição dos serviços públicos.
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II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 
não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente 
e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto, consoante as regras contidas no , e .

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre 
a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo.

Decreto nº 1.171/1994.

GABARITO: C.

666. (ANO: 2018 – BANCA: FUMARC – ÓRGÃO: CÂMARA DO PARÁ DE MINAS – CARGO: AGENTE LEGISLATIVO) Cons-
titui dever do servidor público:

a) deixar de aplicar a lei quando assim o exigir o dever de eficiência.

b) negar qualquer pedido de informação que lhe seja dirigido.

c) proteger seu superior hierárquico quando este seja acusado de conduta ilegal.

d) zelar pela conservação do patrimônio público.

SOLUÇÃO

Lei nº 8.112

Art. 116. São deveres do servidor:[...]

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas 
por sigilo; 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.

GABARITO: D.

667. (ANO: 2012 – BANCA: FCC – ÓRGÃO: TRT 11ª REGIÃO – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) É dever do servidor 
público federal:

a) atender com presteza ao público em geral, prestando todas e quaisquer informações 
que lhe sejam requeridas.

b) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situa-
ções de emergência e transitórias.

c) recusar fé a documentos públicos.
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d) representar contra a ilegalidade, a omissão e/ou o abuso de poder, cuja representação 
será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela 
contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

e) cumprir as ordens superiores, mesmo aquelas manifestamente ilegais.

SOLUÇÃO

a) atender com presteza ao público em geral, prestando todas e quaisquer informações 
que lhe sejam requeridas.

b) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situa-
ções de emergência e transitórias. (proibido)

c) recusar fé a documentos públicos. (proibido)

d) representar contra a ilegalidade, a omissão e/ou o abuso de poder, cuja representação 
será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra 
a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

e) cumprir as ordens superiores, mesmo aquelas manifestamente ilegais.

GABARITO: D.

668. (ANO: 2018 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: EBSERH – CARGO: TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA) No 
que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o 
próximo item.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, os deveres do servidor público incluem representar contra 
ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Capítulo II

Das Proibições

Art. 117. Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição;

III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução 
de serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

GABARITO: ERRADO.
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669. (ANO: 2009 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ORGÃO: TRT 17ª REGIÃO – CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO) Carla, 
servidora pública do Ministério da Educação, lotada em Brasília, requereu remoção para 
acompanhar seu cônjuge, servidor público militar, que foi deslocado para cumprir missão 
estratégica na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Nesse caso hipotético, a 
remoção deve ser deferida independentemente do interesse do Ministério da Educação.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto 
neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: I - de ofício, no interesse da 
Administração; II - a pedido, a critério da Administração; III - a pedido, para outra locali-
dade, independentemente do interesse da Administração: a) para acompanhar cônjuge 
ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse 
da Administração; b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou depen-
dente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 
comprovação por junta médica oficial; c) em virtude de processo seletivo promovido, na 
hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo 
com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

GABARITO: CERTO.

670. (ANO: 2012 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: ANAC – ANALISTA ADMINISTRATIVO) Em relação aos 
agentes administrativos, julgue os itens que se seguem.

Aquele que será empossado em cargo público deve estar presente, perante a autoridade 
competente, no momento da posse, que é considerada ato pessoal.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

GABARITO: ERRADO. Lei nº 8.112/1990 - Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura 
do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser 
alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício 
previstos em lei.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
GABARITO: ERRADO.

671. (ANO: 2013– BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TCE/RO – CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) Quanto 
aos princípios jurídicos aplicáveis à administração pública, julgue os itens a seguir.

A aplicação da sanção disciplinar de advertência em decorrência de apuração sumária de falta 
funcional, denominada verdade sabida, viola o princípio do devido processo legal.

Certo (   )                Errado (   )
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SOLUÇÃO

ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR. CRITÉRIO DA ‘VERDA-
DE SABIDA’. O critério da “verdade sabida” pereceu, definitivamente, com o advento da 
Constituição Federal de 1988, não mais se concebendo a imposição de pena disciplinar, 
por mais branda que seja, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. (TJ-SC - AC: 
115178 SC 1999.011517-8, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 22/05/2003, 
Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação cível n. , da Capital.)

GABARITO: CERTO.

672. (ANO: 2008 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TST – CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO) Considere que 
Rodrigo, servidor do TST, ocupante de cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento de 
suas férias em duas etapas iguais, com a marcação da primeira etapa para fevereiro de 
2008. Essa solicitação, porém, foi indeferida, em virtude de Rodrigo somente completar 
um ano de efetivo exercício no cargo em abril de 2008. Rodrigo, porém, dirigiu à auto-
ridade que indeferiu sua solicitação um pedido de reconsideração, argumentando que 
seria lícita a marcação de metade de suas férias para o mês de janeiro, pois nesta data 
ele já teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. O mérito desse pedido, po-
rém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob o argumento de que não cabe pedido de 
reconsideração de ato administrativo vinculado. Acerca dessa situação hipotética, julgue 
os seguintes itens. Rodrigo deveria ter encaminhado o seu pedido de reconsideração à 
autoridade imediatamente superior à que negou a solicitação inicial por ele encaminhada, 
e não diretamente a esta última.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou 
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos 
anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 
(trinta) dias.

GABARITO: ERRADO.

673. (ANO: 2013 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MI – CARGO: ADMINISTRADOR). Acerca 
de agentes administrativos, julgue os itens subsecutivos. O dever de prestar contas do agente 
público refere-se exclusivamente aos atos relativos a dinheiro público e gestão financeira.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

CF, Art.70. [...]

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natu-
reza pecuniária.

GABARITO: ERRADO.
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674. (ANO: 2014 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: ANTAQ – CARGO: TODOS OS CARGOS) Julgue o item a 
seguir, com base no disposto na Lei nº 8.112/1990.Os antecedentes funcionais não devem 
ser considerados na aplicação de penalidades ao servidor público.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Deve-se levar em consideração os antecedentes funcionais do servidor para aplicação de 
uma penalidade, pois ele pode ser reincidente... Sabendo que - conforme a lei nº 8.112 
- o prazo de cancelamento do registro funcional é de:

5 anos - suspensão.

3 anos - advertência.

Tratando de servidor reincidente a uma mesma penalidade dar-se-á a seguida de maior 
gravidade, lembrando que isso ocorrerá dentro do prazo dito acima.

Reincidente de advertência: dar-se-á a suspensão.

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

GABARITO: ERRADO.

675. (ANO: 2005 – BANCA: CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: TRT 16 ª REGIÃO – CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO) A respeito 
das disposições vigentes na Lei nº 8.112/1990 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União –, julgue os itens a seguir.

O prazo de validade de concurso público deve ser objeto da norma editalícia, que regulamentará 
o certame, e será de até um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

Lei n] 8.112/1990:

Art. 12. O concurso público terá validade de ATÉ 2 ANOS, podendo ser prorrogado uma 
única vez, por igual período.

§1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em 
EDITAL, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação.

Ou seja, o erro está em dizer que sua validade será de ATÉ 1 ANO.

GABARITO: ERRADO.

676. (ANO: 2008 – BANCA CESPE/CEBRASPE – ÓRGÃO: MPE/RR – CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS) Um secretário 
de estado resolve exonerar um assessor que ocupava um cargo em comissão, por conside-
rar que ele não estava desempenhando suas funções a contento. Como não queria criar 
uma situação embaraçosa para o servidor, resolveu fundamentar o ato na falta de verba 
para manter o assessor no cargo.

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 397

Com base nessa situação hipotética, na legislação em vigor e nos conceitos do direito admi-
nistrativo, julgue os próximos itens.

A atitude correta do secretário diante da situação deveria ser a instauração de um processo 
disciplinar a fim de que restasse comprovado que o servidor estava sendo desidioso no exer-
cício de suas funções.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução Rápida

Os cargos em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração. 
Consoante posição do STF estes cargos dispensam a necessidade de MOTIVAÇÃO por força 
de comando constitucional previsto no art. 37 da CF/1988.No caso em questão - como 
houve a exteriorização dos motivos - pela teoria dos motivos determinantes a Adminis-
tração está vinculada aos fundamentos apresentados. Caso esses sejam insubsistentes 
o ato poderá ser anulado por vício no requisito motivo.

GABARITO: ERRADO.

677. (ANO: 2012 – BANCA: UFBA – ÓRGÃO: UFBA – CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE) Um servidor concursa-
do e empossado em seu cargo, apresentou-se a sua chefia e identificou-se como estudante 
de um curso de graduação. Como o horário das suas aulas coincidia com as suas horas 
de expediente, solicitou a seu superior um horário especial para cumprir suas obrigações 
contratuais e poder concluir o curso. Com base nessas informações, pode-se afirmar:

Quando o servidor for estudante, uma vez que seja comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, ele deverá interromper seu curso superior, para não haver 
prejuízo do exercício do cargo.

Certo (   )                Errado (   ) 

SOLUÇÃO

GABARITO: ERRADO

Capítulo VI

Das Concessões

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do 
cargo.

GABARITO: ERRADO.

678. (QUESTÃO INÉDITA)

Com base na Lei 14.133/21, no que tange aos critérios de julgamento, o tipo “maior desconto” 
é considerado uma novidade em comparação aos critérios existentes na Lei 8666/93.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21. 
Cabe ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração 
para avaliar e selecionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Da leitura do dispositivo, destacamos:

A Lei 14.133/13 trouxe de maneira expressa 3 critérios de julgamento que antes não eram 
disciplinados pela Lei 8666/93. Embora já disciplinados em outras normas, tais critérios 
não eram expressos na lei de licitação. Com vigência da nova Lei, passam a ser expressos 
na norma como critério de julgamento:

Maior desconto

Melhor técnica ou conteúdo artístico

Maior retorno econômico

GABARITO: CERTO.

679. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, no que tange aos critérios de julgamento, o tipo 
“maior lance” é considerado uma novidade em comparação aos critérios existentes na Lei 
8666/93.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21. Cabe 
ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração 
para avaliar e selecionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
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IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Da leitura do dispositivo, destacamos:

A Lei 14.133/13 trouxe de maneira expressa 3 critérios de julgamento que antes não eram 
disciplinados pela Lei 8.666/93. Embora já disciplinados em outras normas, tais critérios 
não eram expressos na lei de licitação. Com vigência da nova lei, passam a ser expressos 
na norma como critério de julgamento:

Maior desconto

Melhor técnica ou conteúdo artístico

Maior retorno econômico

Dessa forma, podemos verificar que a questão está incorreta, uma vez que o critério de 
julgamento “maior lance” já era expressamente previsto na Lei 8.666/93. Vejamos:

Art.44, § 1º - Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na mo-
dalidade concurso:

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;

II - a de melhor técnica;

III - a de técnica e preço.

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito 
real de uso.

GABARITO: ERRADO.

680. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, em se tratando de julgamento por “maior descon-
to”, a referência será o preço unitário fixado no edital de licitação, de modo que tal desconto 
não se estenda aos eventuais termos aditivos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;
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II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

O critério de julgamento por maior desconto é aquele que leva em consideração o menor 
dispêndio para a Administração, de modo a proporcionar que essa tenho o menor gasto 
possível, sendo realizada uma análise indireta através de tabelas de referências. Sobre 
sua disposição, podemos destacar:

Art.34, § 2º - O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado 
no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

Assim, ao analisarmos a questão, podemos verificar que a assertiva está incorreta, pois a 
referência do presente critério de julgamento é o “preço global”, e não o preço unitário. 
Além disso, “é admissível que o desconto seja estendido aos eventuais termos aditivos”.

GABARITO: ERRADO.

681. (QUESTÃO INÉDITA) O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusi-
vamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá 
definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico. Cabe 
ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração 
para avaliar e selecionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:
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Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente 
as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir 
o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser 
utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou 
artística.

Destacamos que o presente critério possui uma característica bastante marcante: “Con-
siderar EXCLUSIVAMENTE propostas técnicas ou artísticas.”

GABARITO: CERTO.

682. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, fica vedada a realização de julgamento com base 
no tipo melhor técnica ou conteúdo artístico para a contratação de projetos e trabalhos de 
natureza técnica, científica ou artística.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, 
mais especificamente sobre o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico. Cabe 
ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração para 
avaliar e selecionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente 
as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir 
o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser 
utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou 
artística.

Assim, destacamos que o critério de julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico 
poderá ser usado para contratar projetos e trabalhos técnico, científico ou artístico.

GABARITO: CERTO.

https://www.alfaconcursos.com.br


402

683. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, o julgamento por técnica e preço considerará 
a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no 
edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, 
mais especificamente sobre o julgamento por técnica e preço. Cabe ressaltar que os crité-
rios de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar 
a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:

Trata-se de um critério de julgamento que leva em consideração a proposta que apresen-
tar o melhor custo benefício entre o binômio Técnica x Preço. Para tanto, será realizada 
uma ponderação de fatores objetivos, atribuindo notas aos aspectos de técnica e preço. 
Sobre o tema, destacamos:

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir 
da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos 
aspectos de técnica e de preço da proposta.

Quanto às hipóteses em que será utilizado o presente critério de julgamento, destacamos:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da quali-
dade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital 
forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
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IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, 
com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser 
adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no 
edital de licitação.

Quanto aos critérios utilizados na avaliação das propostas, destacamos:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da 
apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse 
fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração 
de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida 
nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Por fim, é necessário estudarmos a “banca” responsável por avaliar e atribuir notas para 
as propostas técnicas apresentadas (Art. 37,II).

Primeiramente, cabe destacar que a banca citada não se confunde com o agente de 
contratação ou comissão de contratação. A “banca” disciplinada pelo critério de julga-
mento técnica e preço tem por função específica avaliar e atribuir notas para as propostas 
técnicas apresentadas.

Quanto a sua composição, destacamos:

Art.37, § 1º - A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) 
membros e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes 
da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avalia-
ção dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados 
por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Assim, por exata reprodução legal, podemos verificar que a questão está correta.

GABARITO: CERTO.

684. (QUESTÃO INÉDITA) Nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de na-
tureza predominantemente intelectual, o critério de julgamento técnica e preço deverá ser 
obrigatoriamente utilizado.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por técnica e preço. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:

Trata-se de um critério de julgamento que leva em consideração a proposta que apresen-
tar o melhor custo benefício entre o binômio Técnica x Preço. Para tanto, será realizada 
uma ponderação de fatores objetivos, atribuindo notas aos aspectos de técnica e preço. 
Sobre o tema, destacamos:

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir 
da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos 
aspectos de técnica e de preço da proposta.

Quanto às hipóteses em que será utilizado o presente critério de julgamento, destacamos:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da quali-
dade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital 
forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, 
com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, 
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produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem 
ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos 
no edital de licitação.

Quanto aos critérios utilizados na avaliação das propostas, destacamos:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da 
apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse 
fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração 
de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida 
nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Por fim, é necessário estudarmos a “banca” responsável por avaliar e atribuir notas para 
as propostas técnicas apresentadas (Art. 37,II).

Primeiramente, cabe destacar que a banca citada não se confunde com o agente de 
contratação ou comissão de contratação. A “banca” disciplinada pelo critério de julga-
mento técnica e preço tem por função específica avaliar e atribuir notas para as propostas 
técnicas apresentadas.

Quanto a sua composição, destacamos:

Art.37, § 1º - A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) 
membros e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes 
da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avalia-
ção dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados 
por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Assim, quanto à hipótese de cabimento, destacamos novamente o seguinte trecho:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade 
técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem 
relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

Dessa forma, podemos verificar que a critério de julgamento técnica e preço, na hipótese 
apresentada, será preferencialmente aplicado, e não de aplicação obrigatória.

GABARITO: ERRADO.

https://www.alfaconcursos.com.br


406

685. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, o critério de julgamento a ser utilizado na cele-
bração de contratos de eficiência é o maior lance.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

GABARITO: ERRADO.

686. (QUESTÃO INÉDITA) O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para 
a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
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de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

GABARITO: CERTO.

687. (QUESTÃO INÉDITA) No que tange ao julgamento por maior retorno econômico, a remuneração 
deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente 
obtida na execução do contrato.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;
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II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

Realizado a introdução, fica a seguinte pergunta: “O que é considerado retorno 
econômico?”

Para respondermos à pergunta, apresentamos o seguinte dispositivo:

Art.39, § 3º - Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço.

Quanto a remuneração a ser paga ao vencedor, destacamos:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

GABARITO: CERTO.

688. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, no que tange ao julgamento por maior retorno 
econômico, o edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da eco-
nomia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração 
devida ao contratado.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.
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No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

Realizado a introdução, fica a seguinte pergunta: “O que é considerado retorno 
econômico?”

Para respondermos à pergunta, apresentamos o seguinte dispositivo:

Art.39, § 3º - Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço.

Quanto aos requisitos a serem observados no presente critério de julgamento, o edital 
de licitação deverá:

Art.39, § 2º - O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração 
da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a 
remuneração devida ao contratado.

GABARITO: CERTO.

689. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, para efeito de julgamento da proposta, o retorno 
econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de 
trabalho, deduzida a proposta de preço.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, 
mais especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os 
critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e sele-
cionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

Realizado a introdução, fica a seguinte pergunta: “O que é considerado retorno 
econômico?”

Para respondermos à pergunta, apresentamos o seguinte dispositivo:

Art.39, § 3º - Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço.

GABARITO: CERTO.
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690. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, no que tange ao julgamento por maior retorno 
econômico, na ocasião em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, 
a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remu-
neração do contratado.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, 
mais especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os 
critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e sele-
cionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

Realizado a introdução, fica a seguinte pergunta: “O que é considerado retorno 
econômico?”

Para respondermos à pergunta, apresentamos o seguinte dispositivo:

Art.39, § 3º - Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço.
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Caso o retorno econômico estipulado no contrato de eficiência não seja alcançado, quais 
serão suas consequências?

Art.39, § 4º - Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 
eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da 
remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior 
ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras 
sanções cabíveis.

Do dispositivo apresentado podemos resumir:

→ Caso a economia gerada não seja a prevista no contrato de eficiência:

1) Ao contratado, será descontado de sua remuneração o valor da diferença entre a 
economia contratada e a economia efetivamente obtida.

2) Caso essa diferença seja superior a um limite máximo estipulado no contrato de efi-
ciência, além do desconto na remuneração, o contratado estará sujeito a outras sanções.

GABARITO: CERTO.

691. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, no que tange ao julgamento por maior retorno 
econômico, na ocasião em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, 
se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite 
máximo estabelecido no contrato, o valor excedente será descontado da remuneração do 
contratado, sendo essa única consequência existente.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.
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Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

Realizado a introdução, fica a seguinte pergunta: “O que é considerado retorno 
econômico?”

Para respondermos à pergunta, apresentamos o seguinte dispositivo:

Art.39, § 3º - Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a 
proposta de preço.

Visto isso, caso o retorno econômico estipulado no contrato de eficiência não seja alcan-
çado, quais serão suas consequências?

Art.39, § 4º - Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 
eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da 
remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior 
ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras 
sanções cabíveis.

Do dispositivo apresentado podemos resumir:

→ Caso a economia gerada não seja a prevista no contrato de eficiência:

1) Ao contratado, será descontado de sua remuneração o valor da diferença entre a 
economia contratada e a economia efetivamente obtida.

2) Caso essa diferença seja superior a um limite máximo estipulado no contrato de efi-
ciência, além do desconto na remuneração, o contratado estará sujeito a outras sanções.

GABARITO: ERRADO.
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692. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, o critério de julgamento maior retorno econômico 
é aplicável aos contratos de eficiência.

Certo (   )                Errado (   )

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por maior desconto. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Em relação ao critério de julgamento estudado, podemos assim conceituá-lo:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a ce-
lebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, 
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à 
economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Sobre o dispositivo legal, podemos verificar uma característica bastante marcante do 
julgamento por maior retorno econômico: É utilizado EXCLUSIVAMENTE para celebração 
de contrato de eficiência, o qual pode ser assim conceituado:

Art. 6°, LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 
pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcio-
nar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado 
o contratado com base em percentual da economia gerada [...]

GABARITO: CERTO.

693. (QUESTÃO INÉDITA) São critérios de julgamento disciplinados pela Lei 14.133/21, exceto:

a) maior desconto.

b) melhor técnica ou conteúdo artístico.

c) técnica e preço.

d) maior margem de lucro.
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Solução

A presente questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21. 
Cabe ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração 
para avaliar e selecionar a melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Da leitura do dispositivo, destacamos:

A Lei 14.133/13 trouxe de maneira expressa 3 critérios de julgamento que antes não eram 
disciplinados pela Lei 8666/93. Embora já disciplinados em outras normas, tais critérios 
não eram expressos na lei de licitação. Com vigência da nova lei, passam a ser expressos 
na norma como critério de julgamento:

Maior desconto

Melhor técnica ou conteúdo artístico

Maior retorno econômico

Especificamente sobre a questão, podemos verificar que, por ausência de previsão legal, 
“maior margem de lucro” não é um critério de julgamento.

GABARITO: D.

694. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, são critérios de julgamento que levam em con-
sideração “o menor dispêndio para Administração Pública”, exceto:

a) menor preço.

b) maior desconto.

c) maior lance.

d) técnica e preço, quando couber.

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21. Cabe 
ressaltar que os critérios de julgamento são referências utilizadas pela Administração 
para avaliar e selecionar a melhor proposta.
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No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Da leitura do dispositivo, destacamos:

A Lei 14.133/13 trouxe de maneira expressa 3 critérios de julgamento que antes não eram 
disciplinados pela Lei 8666/93. Embora já disciplinados em outras normas, tais critérios 
não eram expressos na lei de licitação. Com vigência da nova Lei, passam a ser expressos 
na norma como critério de julgamento:

Maior desconto

Melhor técnica ou conteúdo artístico

Maior retorno econômico

Das hipóteses apresentadas de critério de julgamento, podemos destacar aquelas que 
levam em consideração o menor dispêndio para a Administração, ou seja, aquelas que 
almejam que a Administração tenha um menor gasto. Vejamos:

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica 
e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros 
mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

Assim, podemos apontar a alternativa “C” como o nosso gabarito, tendo em vista sua 
concordância com o texto legal apresentado.

GABARITO: C.

695. (QUESTÃO INÉDITA) O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado 
por:

I. verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apre-
sentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II. atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, 
de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração 
de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III. atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida 
nos documentos comprobatórios e em registro cadastral unificado disponível no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Estão corretos os itens:

https://www.alfaconcursos.com.br


regiMe jurídico Único e direito adMinistratiVo 417

a) II e III.

b) I e II.

c) I, II e III.

d) I e III.

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por técnica e preço. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:

Trata-se de um critério de julgamento que leva em consideração a proposta que apresen-
tar o melhor custo benefício entre o binômio Técnica x Preço. Para tanto, será realizada 
uma ponderação de fatores objetivos, atribuindo notas aos aspectos de técnica e preço. 
Sobre o tema, destacamos:

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir 
da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos 
aspectos de técnica e de preço da proposta.

Quanto às hipóteses em que será utilizado o presente critério de julgamento, destacamos:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da quali-
dade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital 
forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;
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III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, 
com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser 
adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no 
edital de licitação.

Quanto aos critérios utilizados na avaliação das propostas, destacamos:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da 
apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse 
fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração 
de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida 
nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Por fim, é necessário estudarmos a “banca” responsável por avaliar e atribuir notas para 
as propostas técnicas apresentadas (Art. 37,II).

Primeiramente, cabe destacar que a banca citada não se confunde com o agente de 
contratação ou comissão de contratação. A “banca” disciplinada pelo critério de julga-
mento técnica e preço tem por função específica avaliar e atribuir notas para as propostas 
técnicas apresentadas.

Quanto a sua composição, destacamos:

Art.37, § 1º - A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) 
membros e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes 
da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avalia-
ção dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados 
por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Assim, quanto à hipótese de cabimento, destacamos novamente o seguinte trecho:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade 
técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem 
relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:
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I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

[...]

GABARITO: C.

696. (QUESTÃO INÉDITA) Com base na Lei 14.133/21, em se tratando do critério de julgamento técnica 
e preço, a banca responsável por avaliar e atribuir nota para a proposta técnica será composta 
por quantos integrantes?

a) Exatamente 2.

b) No mínimo 2.

c) Exatamente 3.

d) No mínimo 3.

Solução

A questão versa sobre os critérios de julgamento disciplinados na Lei 14.133/21, mais 
especificamente sobre o julgamento por técnica e preço. Cabe ressaltar que os critérios 
de julgamento são referências utilizadas pela Administração para avaliar e selecionar a 
melhor proposta.

No que tange a norma, podemos apontar:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Sobre o critério de julgamento cobrado na questão, destacamos:

Trata-se de um critério de julgamento que leva em consideração a proposta que apresen-
tar o melhor custo benefício entre o binômio Técnica x Preço. Para tanto, será realizada 
uma ponderação de fatores objetivos, atribuindo notas aos aspectos de técnica e preço. 
Sobre o tema, destacamos:

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir 
da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos 
aspectos de técnica e de preço da proposta.

Quanto às hipóteses em que será utilizado o presente critério de julgamento, destacamos:
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Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da quali-
dade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital 
forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, 
com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser 
adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no 
edital de licitação.

Quanto aos critérios utilizados na avaliação das propostas, destacamos:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da 
apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse 
fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração 
de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida 
nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Por fim, é necessário estudarmos a “banca” responsável por avaliar e atribuir notas para 
as propostas técnicas apresentadas (Art. 37,II).

Primeiramente, cabe destacar que a banca citada não se confunde com o agente de 
contratação ou comissão de contratação. A “banca” disciplinada pelo critério de julga-
mento técnica e preço tem por função específica avaliar e atribuir notas para as propostas 
técnicas apresentadas.

Quanto a sua composição, destacamos:

Art.37, § 1º - A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) 
membros e poderá ser composta de:
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I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes 
da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avalia-
ção dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados 
por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Assim, quanto a hipótese de cabimento, destacamos novamente o seguinte trecho:

Art.36, § 1º - O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 
quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da quali-
dade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital 
forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em 
que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

[...]

GABARITO: D.

697. (QUESTÃO INÉDITA) Acerca do procedimento de licitação e dos contratos administrativos con-
forme a Nova Lei de Licitações e Contratos [Lei nº 14.133/2021], julgue o item que se segue.

O princípio da segregação de funções prevê que cada uma das principais funções dentro do 
processo de licitação e execução do contrato seja exercida por diferentes agentes públicos.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe, em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Um dos princípios que podemos apontar é o da “segregação das funções”. Tal princípio é um mecanismo de 
controle da Administração Pública, materializado por meio da separação de funções de autorização, aprovação, 
execução, controle e contabilização exercida nas atividades administrativas, de modo que um mesmo servidor 
não ocupe diversas funções relevantes e sujeitas a risco dentro do mesmo processo licitatório. A observância do 
citado princípio busca:

1) a materialização do controle interno de legalidade dos atos da Administração Pública (autotutela administrativa);

2) evitar excesso de poder ou desvios de finalidades, diante da concentração de poder em apenas um agente público;

3) eficiência na atuação administrativa, pela especialização interna de funções administrativas, por meio da des-
concentração administrativa;

4) reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.
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Do ponto de vista legal, podemos apontar o art. 7° da Lei nº 14.133/21:

Art. 7° (...) § 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, 
vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de 
modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

GABARITO: CERTO.

698. (QUESTÃO INÉDITA) No tocante à novel Lei nº 14.133/2021 [Lei de Licitações e Contratos Ad-
ministrativos], julgue o item que se segue.

A Lei nº 14.133/2021 abrange os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no 
desempenho de função administrativa, bem como as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303/2016.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

I – os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do 
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;

II – os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Assim, podemos verificar que a questão está incorreta, pois, embora abarque o Poder Legislativo dos municípios 
quando no desempenho de função administrativa, a presente norma não abrange as “empresas públicas” e as 
“sociedades de economia mista”, tendo em vista serem regidas por lei própria (Lei nº 13.303/2016).

GABARITO: ERRADO.

699. (QUESTÃO INÉDITA) Com base nos ditames da Lei nº 14.133/21, assinale abaixo o ente público 
ao qual não se aplica a nova lei de licitações e contratos:
a) Tribunal de justiça.
b) Câmara dos Deputados.
c) Sociedade de economia mista.

d) Autarquia federal.
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SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

GABARITO: C.

700. (QUESTÃO INÉDITA) No que tange à nova lei de licitações, assinale a opção correta:
a) Entrará em vigor na data de sua publicação
b) Impede a adoção de qualquer outro regime licitatório.
c) Permite aos órgãos públicos mesclarem as novas regras com aquelas constantes da 

Lei nº 8.666/1993.
d) Se encontra em vacatio legis.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21 entrou em vigor no ano de 2021, e, junto com sua promulgação, vieram algumas dúvidas: a partir 
de quando produzirá efeitos? Possui prazo de vacatio legis? Sendo assim, com base no art. 194 da citada lei, a norma 
entra em vigor na data de sua publicação, já podendo, desde então, produzir efeitos. Vejamos:

Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conclui-se, portanto, que não há vacatio legis, instituto jurídico que pode ser assim definido: “Termo jurídico, de 
origem latina, que significa vacância da lei, ou seja ‘a Lei Vaga’, que é o período que decorre entre o dia da publi-
cação de uma lei e o dia em que ela entra em vigor, ou seja, que tem seu cumprimento obrigatório”.

O que ocorre, na verdade, é que a própria norma estabelece um prazo (02 anos) para que a antiga lei de licitação (Lei 
nº 8.666/93) seja revogada. Até lá, será possível optar por uma das normas para reger o procedimento licitatório, 
sendo vedada a combinação das normas vigentes. Vejamos:

Art. 193. Revogam-se: (...)

II – a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar 
ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção 
escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada 
a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

GABARITO: A.
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701. (QUESTÃO INÉDITA) Ao contratar serviços ou obras visando à promoção de baixo impacto 
sobre recursos naturais, a administração pública atende ao objetivo do desenvolvimento 
nacional sustentável.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A questão versa sobre os princípios que regem o processo licitatório, com base na Lei nº 14.133/21. De maneira 
expressa, a presenta norma assim disciplina o tema:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Entre os princípio elencados, podemos destacar o “desenvolvimento nacional sustentável”, o qual versa que desen-
volvimento nacional não deve ser alcançado a qualquer preço, mas de maneira sustentável. Uma das dimensões 
de tal princípio é justamente a adoção de práticas sustentáveis nas contratações públicas, as quais devem buscar 
também a preservação do meio ambiente.

GABARITO: CERTO.

702. (QUESTÃO INÉDITA) Com relação à Lei nº 8.666/1993, julgue o item subsequente.
Subordinam-se à referida lei somente as autarquias e as fundações públicas.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Dessa forma, podemos verificar que a questão está incorreta, uma vez que não são apenas os procedimentos 
licitatórios das autarquias e das fundações públicas que são regulamentados pela Lei nº 14.133/21.

GABARITO: ERRADO.
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703. (QUESTÃO INÉDITA) Julgue o item seguinte, referente à licitação pública.
As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta 
não estão sujeitas as normas disciplinadas pela Lei nº 14.133/21.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

GABARITO: CERTO.

704. (QUESTÃO INÉDITA) A respeito de licitações e contratos, julgue o item a seguir.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, 
impondo a inabilitação da empresa que não cumpriu as exigências estabelecidas.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

O princípio da Vinculação ao edital está expresso no art. 5° da Lei nº 14.133/21. Nele, podemos verificar que o ins-
trumento que formaliza o procedimento licitatório é o “edital”. Esse instrumento tem força vinculante, de forma 
a disciplinar as regras inerentes ao certame, não podendo elas ser violadas. O descumprimento da referidas 
clausulas acarreta não só a violação ao princípio da vinculação ao edital, mas também os princípios da isonomia 
e do julgamento objetivo.

Veja, a seguir, a integra do julgado que inspirou a formulação da questão: “Ementa: ADMINISTRATIVO. ADMINISTRA-
TIVO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CONCORRENTES. CRITÉRIOS ADMINISTRA-
TIVOS. VALOR MENOR DA PROPOSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da vinculação 
ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que 
descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no 
edital privilegia a parte autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia 
dos concorrentes 2. A pretendida nulidade do certame em função do valor menor da proposta do concorrente 
inabilitado(aliás, com diferença não exorbitante), se permitiria a utilização subjetivo com escopo de anular as 
licitações, na modalidade de concorrência, após a abertura dos envelopes das concorrentes habilitadas, sempre 
que se configurasse eventual diferença, por menor que fosse, em prol da Administração, inaugurando cenário de 
insegurança jurídica e de desrespeito às licitantes que atenderam aos preceitos do edital”.

GABARITO: CERTO.
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705. (QUESTÃO INÉDITA) Com relação às normas de licitações e contratos da Administração Pública 
previstas na Lei nº 8.666/1993 e à modalidade de licitação denominada pregão [Lei nº 
10.520/2002], julgue o item.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais barata para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe, em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Assim, por ausência de previsão legal, podemos verificar que não há o princípio da “seleção da proposta mais 
barata”, estando incorreta a questão.

GABARITO: ERRADO.

706. (QUESTÃO INÉDITA) Subordinam-se ao regime da Lei nº 14.133/21:

a) Os órgãos da Administração Direta.
b) Apenas as Autarquias.
c) Apenas os fundos especiais.
d) Apenas as empresas públicas.
e) Apenas as sociedades de economia mista.

SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

GABARITO: A.
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707. (QUESTÃO INÉDITA) Nos procedimentos de licitação, o Princípio da Isonomia:

a) Propugna que seja dado tratamento igual a todos os interessados.

b) Visa vincular os licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas nas nor-
mas e princípios em vigor.

c) Obriga a Administração Pública a observar, nas suas decisões, critérios e objetivos 
previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e subjetivismo na condução 
dos procedimentos da licitação.

d) Estabelece que a conduta dos licitantes e dos agentes públicos deve ser, além de lícita, 
compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração.

e) Estabelece que qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu 
controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos administradores em todas 
as fases da licitação.

SOLUÇÃO COMPLETA

a) Certo. A presente alternativa descreve a definição do princípio da isonomia, que: significa dar tratamento 
igual a todos os interessados na licitação. É condição essencial para garantir competição em todos os 
procedimentos licitatórios.

b) Errado. A presente alternativa é a definição do princípio da vinculação ao edital, e não o da isonomia.

c) Errado. Essa alternativa discorre sobre o princípio do julgamento objetivo, e não sobre o da isonomia.

d) Errado. Verifica-se na presente assertiva a descrição do princípio da moralidade, e não da isonomia.

e) Errado. Trata-se da definição do princípio da publicidade, e não da isonomia.

GABARITO: A.

708. (QUESTÃO INÉDITA) A Lei nº 14.133/21 estabelece:

a) Normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, au-
tárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

b) Normas específicas sobre contratos administrativos, exceto alienações no âmbito 
estadual.

c) Normas específicas e aplicáveis somente a serviços no âmbito da União.
d) Normas aplicáveis a licitações somente nos municípios.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão em análise cobrou a literalidade do art. 1° da Lei nº 14.133/21. Por isso, é necessário que você compreenda 
a “letra fria da lei”. A assertiva versa sobre os parâmetros estabelecidos pela referida lei, sendo imprescindível o 
entendimento de que a mesma aborda Normas Gerais de licitação e contratação. Vejamos o texto legal:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autár-
quicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: (...).

GABARITO: A.

709. (QUESTÃO INÉDITA) Com base nos ditames da Lei nº 14.133/21, julgue o item que se segue.

Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Adminis-
tração Pública são submetidos às normas da Nova Lei de Licitação.

Certo (   )                Errado (   ) 
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SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão versa sobre um dos principais pontos de destaque da Lei nº 14.133/21: o âmbito de atuação. 
Sendo assim, com base na literalidade do dispositivo, podemos destacar o seguinte dispositivo:

Sendo assim, podemos resumir a Lei nº 14.133/21 se aplica a:

a) Administrações Públicas diretas – União, estados, DF e municípios.

b) Autarquias – da União, estados, DF e municípios.

c) Fundação Pública: da União, estados, DF e municípios.

d) Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal.

e) Poder Legislativo dos Municípios: nesse caso, é necessário que esteja no desempenho de função administrativa.

f) Fundos especiais.

g) Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Em contrapartida, a própria norma disciplina quem não será abarcada por sua literalidade. Sendo assim, destacamos:

Art. 1° (...) § 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

GABARITO: CERTO.

710. (QUESTÃO INÉDITA) Com base nos ditames da Lei nº 14.133/21, julgue o item que se segue.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedece-
rão às peculiaridades nacionais e aos princípios básicos estabelecidos na Lei nº 14.133/21, na 
forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

Trata-se de uma questão literal acerca das licitações realizadas por repartições públicas sediadas no exterior. O 
examinador cobra a o conhecimento literal acerca do tema. Sem maiores dificuldades, vejamos a seguir o texto 
dispositivo legal pertinente da Lei nº 14.133/21:

Art. 1° (...) § 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às 
peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a 
ser editada por ministro de Estado.

Dessa forma, podemos verificar que a questão está incorreta, uma vez que regra a ser seguida não são as pecu-
liaridades nacionais, mas as locais (de onde se realiza a licitação no exterior).

GABARITO: ERRADO.

711. (QUESTÃO INÉDITA) Aplica-se a Lei nº 14.133/21, exceto:

a) Alienação e concessão de direito real de uso de bens.

b) Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão 
de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de 
garantia relacionadas a esses contratos.

c) Compra, inclusive por encomenda.

d) Locação.
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SOLUÇÃO COMPLETA

A presente questão cobra do aluna em quais situações se aplica ou não o teor da Lei nº 14.333/21. Sendo assim, 
como é imprescindível o conhecimento da norma para responder a questão, vejamos a seguir sua reprodução:

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

I – alienação e concessão de direito real de uso de bens;

II – compra, inclusive por encomenda;

III – locação;

IV – concessão e permissão de uso de bens públicos;

V – prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI – obras e serviços de arquitetura e engenharia;

VII – contratações de tecnologia da informação e de comunicação. (...)

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

I – contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas 
as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;

II – contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.

GABARITO: B.

712. (QUESTÃO INÉDITA) Na aplicação da Lei nº 14.133/21, serão observados os seguintes princí-
pios, exceto:

a) Segregação de funções.

b) Vinculação ao edital.

c) Julgamento objetivo.

d) Desenvolvimento nacional.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Dessa forma, após identificarmos o dispositivo legal pertinente, podemos afirmar que o princípio que rege a lici-
tação é “desenvolvimento nacional sustentável”, de modo que o nosso gabarito só poderá ser a letra D, uma vez 
que não basta o desenvolvimento nacional, que não pode ocorrer a qualquer preço: deve ser procedido de maneira 
sustentável.

GABARITO: ERRADO.
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713. (QUESTÃO INÉDITA) O princípio previsto na Lei nº 14.133/21, o qual disciplina que o atos lici-
tatórios devem ser justificados pelos pressupostos de fato e de direito, é o da:

a) Publicidade.

b) Motivação.

c) Eficiência.

d) Planejamento.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Dentre os princípios apresentados, podemos destacar os seguintes conceitos:

a) Publicidade: “A publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda atuação estatal, não só sob 
o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna 
de seus agentes.” (MEIRELLES, 2000, p. 89).

b) Motivação: “A motivação representa que o administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que 
o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da Administração Pública, demonstrando a correlação lógica entre 
a situação ocorrida e as providências adotadas. Dessa forma, a motivação serve de fundamento para examinar a 
finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa”.

c) Eficiência: “O princípio da eficiência implementou o modelo de administração pública gerencial voltada para um 
controle de resultados na atuação estatal, ou seja, a partir disso, os atos da administração devem ser realizados 
com a maior qualidade, competência e eficácia possível em prol da sociedade”.

d) Planejamento: estabelece que todos os níveis de contrações devem ser planejadas. Diante disso, podemos 
verificar que o comando da questão se refere ao princípio da “motivação”.

GABARITO: B.

714. (QUESTÃO INÉDITA) O princípio licitatório que prevê que o mesmo agente não poderá praticar 
diversas atribuições relevantes sujeitas a risco dentro do mesmo procedimento licitatório 
é o da:

a) Segregação de Funções.

b) Economicidade.

c) Segurança Jurídica.

d) Celeridade.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:
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Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Um dos princípios que podemos apontar é o da “segregação das funções”. Tal princípio é um mecanismo de 
controle da Administração Pública, materializado por meio da separação de funções de autorização, aprovação, 
execução, controle e contabilização exercida nas atividades administrativas, de modo que um mesmo servidor 
não ocupe diversas funções relevantes e sujeitas a risco, dentro do mesmo processo licitatório. A observância do 
citado princípio busca:

1) a materialização do controle interno de legalidade dos atos da Administração Pública (autotutela administrativa);

2) evitar excesso de poder ou desvios de finalidades, diante da concentração de poder em apenas um agente público;

3) eficiência na atuação administrativa, pela especialização interna de funções administrativas, por meio da descon-
centração administrativa;

4) reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

Do ponto de vista legal, podemos apontar o art. 7° da Lei nº 14.133/21:

Art. 7° (...) § 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, 
vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de 
modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

GABARITO: A.

715. (QUESTÃO INÉDITA) São princípios expressos na Lei nº 14.133/21: da eficiência, do interesse 
público, da probidade administrativa, da igualdade e do planejamento.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A Lei nº 14.133/21, diferentemente da Lei nº 8.666/93, trouxe em seu texto legal, de maneira expressa, os princípios 
que regem o procedimento licitatório. Sobre o tema, destacamos a literalidade do texto legal pertinente, o que 
totaliza 22 princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

GABARITO: C.

716. (QUESTÃO INÉDITA) A Lei nº 14.133/21 estabelece normas gerais de licitação e contratação 
para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios.

Certo (   )                Errado (   ) 
SOLUÇÃO COMPLETA

A questão em análise cobrou a literalidade do art. 1° da Lei nº 14.133/21. Por isso, é necessário que você compreenda 
a “letra fria da lei”. A assertiva versa sobre os parâmetros estabelecidos pela referida lei, sendo imprescindível o 
entendimento de que a mesma aborda Normas Gerais de licitação e contratação. Vejamos o texto legal:
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Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autár-
quicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: (...).

GABARITO: CERTO.

717. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso ou culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial inde-
vida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade na 
administração pública direta ou indireta.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Prática de ato DOLOSO, ou seja, ações dolosas que geram enriquecimento ilícito.

Não se admite a modalidade de conduta culposa para configuração de improbidade 
administrativa em razão de enriquecimento ilícito.

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento 
ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de ati-
vidade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela 
Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

718. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Por ser necessário condutas dolosas, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é que a 
responsabilização por atos de improbidade administrativa é de natureza objetiva.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

É importante mencionar que, por ser necessário DOLO, o entendimento jurisprudencial e 
doutrinário é que a responsabilização pela Lei nº 8.429/1992 é de natureza SUBJETIVA 
e NÃO OBJETIVA.

Enquanto a responsabilidade de natureza objetiva não observa a vontade do agente, 
isto é, se agiu com dolo ou culpa, a responsabilidade subjetiva é verificada a partir da 
perspectiva dos elementos: conduta, danos, nexo de causalidade entre a conduta e o 
dano, dolo ou culpa (vontade).

GABARITO: ERRADO.

719. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Para a caracterização dos atos que qualifiquem improbidade administrativa é imprescindível 
que o indivíduo empregue dolo, e que seja específico.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

Para caracterizar condutas ímprobas a Lei nº 8.429/1992 a partir da alteração operada 
pela Lei nº 14.230/2021 exige que haja dolo.

Todavia, o dolo pode ser apenas GENÉRICO, quando NÃO EXIGIR finalidade específica para 
a prática do ato, não necessitando de dolo ESPECÍFICO que se caracteriza pela intenção 
de se atingir uma finalidade especial pela prática do ato.

GABARITO: ERRADO.

720. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

O que caracteriza o enriquecimento ilícito é a obtenção de vantagem patrimonial indevida em 
conjunto com a provocação de danos ao patrimônio público, configurando os elementos da 
responsabilidade subjetiva.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Caso haja a configuração de atos de improbidade administrativa, a responsabilidade do 
indivíduo será subjetiva, isto é, quando tem vontade de praticar o ato.

Todavia, o que caracteriza o Enriquecimento Ilícito é a obtenção de VANTAGEM PATRI-
MONIAL INDEVIDA, de maneira que não se exige que haja, como consequência, danos 
ao erário público.

Importante salientar que, para se caracterizar o ato de enriquecimento ilícito, não se 
necessita de EFETIVO PREJUÍZO aos cofres públicos.

FIQUE ATENTO! Este conceito é de suma importância para diferenciar Enriquecimento 
Ilícito de Lesão ao Erário, uma vez que esta (Lesão ao Erário) NECESSITA ensejar perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens e haveres.

GABARITO: ERRADO.

721. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Segundo a Lei de Improbidade administrativa, as ações que importam enriquecimento ilícito, 
são expostas de maneira taxativa, isto é, a própria lei exaure as condutas que podem gerar 
enriquecimento ilícito.

Certo (   )                Errado (   ) 
Solução

Segundo a Lei nº 8.429/1992, as ações que importam enriquecimento ilícito, são apre-
sentadas de maneira EXEMPLIFICATIVA.

A Lei de Improbidade Administrativa apresenta, no art. 9º, as causas que geram enrique-
cimento ilícito, todavia não esgota as possibilidades.

Segundo o artigo citado, caracterizam ENRIQUECIMENTO ILÍCITO:

- enriquecer ilicitamente a si próprio;

- agir para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

GABARITO: ERRADO.
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722. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

No enriquecimento ilícito não é prevista a omissão, ou seja, apenas atos comissivos. Ações 
têm o condão de caracterizar um enriquecimento ilícito.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Para a caracterização de enriquecimento ilícito, é necessário que o indivíduo pratique 
algum ato, isto é, assuma uma conduta comissiva.

Assim, não se fala em enriquecimento ilícito por omissão.

PRÁTICA DE ATO DOLOSO, ou seja, AÇÕES DOLOSAS serão capazes de caracterizar enri-
quecimento ilícito.

GABARITO: CERTO.

723. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda 
patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem 
causa da administração pública.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A afirmativa está correta, tendo em vista que reproduz fielmente o § 1º do art. 10 da Lei 
de Improbidade Administrativa.

§ 1º - Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não 
implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o 
enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021)

Assim, observa-se maior proteção aos servidores públicos em caso de erro por inobser-
vância de formalidades.

GABARITO: CERTO.

724. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

A perda patrimonial decorrente da atividade econômica acarretará improbidade administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Quando, no exercício de atividade econômica realizada por agente público, ocorrer dano 
ao erário sem a comprovação de dolo com essa finalidade, não haverá a penalização do 
agente, pois não será considerada improbidade administrativa.

§ 2º - A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará im-
probidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.
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725. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Diferente do enriquecimento ilícito, na lesão ao erário, por si só, não se percebe vantagem 
econômica, de maneira que a caracterização do ato de improbidade administrativa basta que 
a ação ou omissão ocorra de forma dolosa e cause danos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A diferença entre o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário público se estabelece 
no sentido de que a ação ou omissão do agente que causa danos ao erário público não 
significa que, necessariamente, tenha auferido vantagens.

LEMBRE-SE: diferente do “Enriquecimento Ilícito”, na “Lesão ao Erário”, por si só, NÃO 
se percebe VANTAGEM ECONÔMICA.

GABARITO: CERTO.

726. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Somente constituem atos de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito e a lesão ao 
erário público. Quanto aos atentados contra os princípios que regem a administração pública, 
ofendem o dever de conduta íntegra, todavia não caracterizam ato de improbidade.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Os atos de improbidade administrativa se encontram tipificados nos artigos 9°, 10 e 11 
da Lei nº 8.429/1992. Esses artigos formam uma gradação, sendo Enriquecimento Ilícito 
(art. 9°) o mais grave, e atentar contra os Princípios (art. 11) o mais leve.

Sendo assim, segundo a Lei nº 8.429/1992 são então atos de improbidade administrativa:

- prática de ato doloso, ou seja, ações dolosas que geram enriquecimento ilícito.

- ações ou omissões dolosas que causam danos/lesão ao erário.

- ações ou omissões dolosas que atentem contra os princípios da administração pública.

GABARITO: ERRADO.

727. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Caracteriza enriquecimento ilícito utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, 
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da administração pública. Todavia, 
o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades 
podem ser usados particularmente já que são contratados para prestar serviço.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A afirmativa caracteriza-se como incorreta pois não se pode utilizar particularmente nem 
bens nem serviços que sejam contratados pela administração pública.
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Quando usados particularmente bens ou serviços contratados pela administração pública, 
será caracterizado o enriquecimento ilícito.

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito 
auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas 
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho 
de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades; (Redação 
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

728. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio par-
ticular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades da administração pública configura ato de improbidade 
administrativa na modalidade lesão ao erário público.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A afirmativa está correta, uma vez que corresponde ao art. 10, I da Lei nº 8.429/1992.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimô-
nio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; (Redação 
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

A nova redação do inciso foi dada pela Lei nº 14.230/2021, que acresceu o termo “indevida 
incorporação”, deixando claro que deve haver DOLO na conduta do agente.

GABARITO: CERTO.

729. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, configura ato de 
improbidade administrativa na modalidade de lesão ao erário público.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

A afirmativa fala em permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente.

Para não haver confusão, é necessário entender o seguinte conceito:

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, quando para terceiro, é AGIR DOLOSAMENTE para que OU-
TRO se enriqueça ilicitamente. Exemplo: arrecadar propina para outro servidor público.

Fazer “vista grossa” sem a AÇÃO direta de enriquecer outrem, apenas PERMITINDO, 
FACILITANDO ou CONCORRENDO para que OUTRO se enriqueça ilicitamente é caso de 
LESÃO AO ERÁRIO.

Destaca-se que a afirmativa corresponde ao texto legal trazido pelo art. 10, XII da Lei nº 
8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

GABARITO: CERTO.

730. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias 
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patri-
monial efetiva importa em improbidade administrativa em razão de frustrar os princípios da 
administração pública.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando 
perda patrimonial efetiva caracteriza lesão ao erário público.

CUIDADO! Existe uma tipificação muito parecida, nesta mesma Lei, nº 8.429/92, que 
caracteriza ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sendo ela:

V - Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de 
chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, 
direto ou indireto, ou de terceiros.

GABARITO: ERRADO.
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731. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e 
de legalidade.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

GABARITO: CERTO

A afirmativa corresponde ao caput do art. 11 da Lei de improbidade Administrativa.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação 
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: CERTO.

732. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Os atos de improbidade de atenta contra os princípios da administração pública dispensa a 
exigência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sanciona-
mento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento 
ilícito dos agentes públicos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

É necessário que haja a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, assim a afirmativa 
está incorreta pois afirma que a lesividade é dispensada.

De acordo com o art. 11, § 4º:

§ 4º - Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao 
bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhe-
cimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

733. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue afirmativa a seguir.

Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular configura ato de improbidade administrativa por atentar 
contra princípios que regem a administração pública, em especial o princípio da legalidade.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A conduta descrita constitui ato de improbidade administrativa, todavia sob a modalidade 
de lesão ao erário público.

Observe a disposição legal abaixo correspondente ao art. 10, XI da Lei nº 8.429/1992.
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XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular;

GABARITO: ERRADO.

734. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

O Ministério Público não poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo 
de não persecução civil, uma vez que não dispõe de competência nesse sentido.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O acordo de não persecução civil tem por finalidade IMPEDIR o início de uma ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa mediante a aceitação de algumas condi-
ções e aplicação de sanções aos agentes responsáveis pela prática dos supostos atos de 
improbidade administrativa, como forma de tornar mais célebre e efetiva a reparação 
do dano eventual causado ao erário.

EM RESUMO – É um acordo que se faz para que o processo não seja iniciado, já que se 
este for iniciado, poderá resultar em maiores prejuízos ao réu.

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, ce-
lebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes 
resultados:

I - o integral ressarcimento do dano;

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda 
de agentes privados.

§ 1º - A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, 
cumulativamente:

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura 
da ação;

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público 
competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior 
ao ajuizamento da ação;

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois 
do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

GABARITO: ERRADO.

735. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

As negociações para a celebração do acordo de não persecução cível ocorrerão entre a Defen-
soria Pública, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

As negociações para a celebração do acordo ocorrerão entre o Ministério Público, de um 
lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.

Art. 17 – B, § 5º - As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput 
deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado 
ou demandado e o seu defensor. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

736. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Constitui crime a representação, por qualquer pessoa, por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público 
ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denun-
ciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

ATENÇÃO! Perceba que as disposições penais são contra o AUTOR DA DENÚNCIA “injus-
ta”, não havendo disposição penal para SUJEITO ATIVO de improbidade TIPIFICADA na 
Lei nº 8.429/1992.

LEMBRE-SE – É importante relembrar que a natureza da sanção, seja cível ou adminis-
trativa pode COINCIDIR com uma sanção de natureza penal.

GABARITO: CERTO.

737. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A celebração do acordo de não persecução cível considerará a personalidade do agente, a 
natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem 
como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A celebração do acordo CONSIDERARÁ:

- a personalidade do agente; a natureza, as circunstâncias e a gravidade do ato de 
improbidade;

- a repercussão social do ato de improbidade;

- as vantagens da rápida solução do caso.

Para fins de APURAÇÃO DO VALOR DO DANO:
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- deverá ser feita oitiva do Tribunal de Contas;

- o Tribunal de Contras tem o prazo de 90 DIAS para se manifestar.

Quanto ao MOMENTO DO ACORDO, este:

- Poderá ser celebrado no CURSO DA INVESTIGAÇÃO

- Poderá ser celebrado no CURSO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

- Poderá ser celebrado NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA SETENÇA

Art. 17-B, § 2º - Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste 
artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade 
e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse 
público, da rápida solução do caso. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

GABARITO: CERTO.

738. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à 
aplicação de sanções de caráter pessoal previstas na Lei de Improbidade Administrativa, e não 
constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas 
e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS SANÇÕES

A ação por Improbidade Administrativa:

- é repressiva e de caráter sancionatório;

- não constitui ação civil;

- sendo então vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas 
e para a proteção do patrimônio público e social.

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, 
destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui 
ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: CERTO.

739. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser considerados os serviços efeti-
vamente prestados.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

A afirmação está incorreta tendo em vista que altera aquilo que dispõe o §3º, art. 18 da 
Lei de Improbidade Administrativa:

§ 3º - Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os ser-
viços efetivamente prestados. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

740. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A autoridade judicial competente não poderá determinar o afastamento do agente público 
do exercício do cargo, do emprego ou da função, mesmo quando a medida for necessária à 
instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos, em razão do princípio 
da continuidade do serviço público.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Sempre que o administrador alegar, justificadamente, que a manutenção do agente no 
cargo poderá ATRAPALHAR o andamento regular do processo, pode ser determinado o 
AFASTAMENTO PREVENTIVO do servidor público.

IMPORTANTE! Este afastamento tem o PRAZO DE ATÉ 90 DIAS e pode ser PRORROGADO 
por IGUAL PERÍODO, desde que de forma motivada.

Por não ser penalidade e sim MEDIDA CAUTELAR, não é considerada uma espécie de 
suspensão, por isso se MANTÉM A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DURANTE O PERÍODO 
DE AFASTAMENTO.

GABARITO: ERRADO.

741. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exer-
cício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for 
necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos, o período 
será de até noventa dias, improrrogáveis.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Sempre que o administrador alegar, justificadamente, que a manutenção do agente no 
cargo poderá ATRAPALHAR o andamento regular do processo, pode ser determinado o 
AFASTAMENTO PREVENTIVO do servidor público.

Este afastamento tem o PRAZO DE ATÉ 90 DIAS e pode ser PRORROGADO por IGUAL 
PERÍODO, desde que de forma motivada.

GABARITO: ERRADO.
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742. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A ação para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescreve 
em cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, 
do dia em que cessou a permanência.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, o prazo prescricional é de 8 anos, 
como se observa na redação do dispositivo abaixo:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) 
anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do 
dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

743. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A prescrição é decorrente do princípio da segurança jurídica, dando previsibilidade à atuação 
estatal.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Verdadeiramente, o prazo prescricional da punição decorre do princípio da segurança 
jurídica.

Dessa forma, com o passar do tempo, extingue o poder que a Administração Pública tem 
de “punir” os atos de improbidade praticado por seus agentes ou por particulares que 
concorram com aqueles, conforme jurisprudência do STJ.

STJ - SÚMULA 634 - Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei 
de Improbidade Administrativa para o agente público.

GABARITO: CERTO.

744. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos refe-
ridos na Lei de Improbidade Administrativa interrompe o curso do prazo prescricional por, 
no máximo, noventa dias úteis, reiniciando a contagem após a sua conclusão ou, caso não 
concluído o processo, esgotado o prazo de interrupção.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Em caso de instauração de inquérito civil ou de processo administrativo, para que haja a 
averiguação de ilícitos ocorrerá a SUSPENSÃO do prazo prescricional, por 180 dias COR-
RIDOS, como se observa abaixo:
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Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) 
anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do 
dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º - A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos 
ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 
(cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não 
concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

De maneira geral, SUSPENDE-SE o prazo prescricional:

- Instauração de INQUÉRITO CIVIL ou de PROCESSO ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE! Essa suspensão é de no MÁXIMO 180 DIAS CORRIDOS

GABARITO: ERRADO.

745. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

O ajuizamento da ação de improbidade administrativa é causa de interrupção do prazo pres-
cricional da ação para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) 
anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do 
dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, 
de 2021)

IMPORTANTE! SUSPENSÃO DO PRAZO É UMA COISA, INTERRUPÇÃO DO PRAZO É OUTRA!

GABARITO: CERTO.

746. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, desde o início do 
prazo previsto.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Diferente da regra geral, nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa em caso 
de interrupção do prazo prescricional não haverá reinício da contagem de forma integral:

§ 5º - Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela 
metade do prazo previsto no caput deste artigo. (8 anos) (Incluído pela Lei nº 14.230, de 
2021)

Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr, PELA METADE do prazo previsto 
(8 ANOS).
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GABARITO: ERRADO.

747. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que 
atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Após a alteração trazida pela lei 14.230/21 foi acrescido o seguinte dispositivo:

Art. 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e 
políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Tendo em vista que a afirmativa corresponde ao texto legal, está correta.

GABARITO: CERTO.

748. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente àqueles que pratica-
ram atos quem ensejam tais consequências, de maneira que não se estende a todos envolvidos 
na prática do ato de improbidade.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A SUSPENSÃO e a INTERRUPÇÃO produzem efeitos relativamente a TODOS os que con-
correram para a prática do ato de improbidade. Conforme dispõe o dispositivo abaixo:

Art. 23, § 6º. - A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente 
a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

749. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Em caso de atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão 
e a interrupção relativas a qualquer deles não se estendem aos demais.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Observe a disposição legal abaixo:

Art. 23, § 7º - Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a 
suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021)

Constitui importante disposição sobre a prescrição.
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Nos atos de improbidade CONEXOS ao MESMO PROCESSO, a suspensão e a interrupção 
relativas a qualquer deles e estendem-se aos demais.

GABARITO: ERRADO.

750. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Não haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de 
improbidade, mesmo se comprovada má-fé.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

É possível que haja a condenação em honorário sucumbenciais, entretanto essa possibi-
lidade está condicionada à existência de má-fé.

Assim, haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da 
ação de improbidade se comprovada má-fé.

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de 
custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras des-
pesas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º - No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão 
pagas ao final. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º - Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da 
ação de improbidade se comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

751. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

Na apuração dos ilícitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, será garantido ao 
investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que 
comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, a 
requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de 
acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedi-
mento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. (Redação 
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será garantido ao investigado 
a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem 
suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Diante do dispositivo acima, vê-se que a Lei nº 14.230/2021 garantiu o contraditório e 
a ampla defesa do acusa, respeitando indiscutivelmente as disposições constitucionais.

GABARITO: CERTO.
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752. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões não poderão 
ser consideradas na formação da convicção do juiz, visto que acarretará prejuízo da análise 
acerca do dolo na conduta do agente.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O magistrado tem autonomia para tomar as decisões, desde que sejam devidamente 
fundamentadas.

Assim, a afirmativa está errada, diante da transcrição do dispositivo abaixo:

Art. 21, § 2º - As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes 
decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da 
análise acerca do dolo na conduta do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

753. (QUESTÃO INÉDITA) Analise e julgue a afirmativa a seguir.

As sentenças civis e penais não produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando 
concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria, tendo em vista que são 
esferas independente e autônomas.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

As esferas administrativa, penal e cível são autônomas e independem uma das outras, 
todavia a afirmativa está incorreta pois vai contra às disposições legais do art. 21, §3º da 
Lei nº 8.429/1992:

§ 3º - As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade 
quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021)

GABARITO: ERRADO.

DIREITO CONSTITUCIONAL
754. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO - 1ª Região Prova: Quadrix - 2020 - CREFONO - 1ª Região - Profis-

sional Administrativo.) A Constituição Federal de 1988 traz, em seu Título II, denominado “Dos 
Direitos e das Garantias Fundamentais”, disposições relacionadas aos direitos e aos deveres 
individuais e coletivos, aos direitos sociais, à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, 
entre outras. Com base no ordenamento constitucional, julgue o item.

Os direitos e as garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes de tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Leitura literal do Artigo 5º, § 2 CF/88º, onde rege que: Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela ado-
tados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

SOLUÇÃO COMPLETA

Também conhecida como cláusula inclusiva da Constituição Federal, uma vez que permite o reconhecimento de 
direitos positivados de maneira não expressa no seu próprio texto. Bastando para tanto que a própria Constituição 
adote o princípio ou que a República Federativa do Brasil seja signatária do tratado internacional.

755. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRO-DF Prova: Quadrix - 2020 - CRO-DF - Fiscal) O Estado não é apenas 
garantidor e promotor dos direitos fundamentais, mas também, em certa medida, titular 
desses direitos.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO

SOLUÇÃO RÁPIDA

O Art. 5º, XXV CF/88 reza que: no caso de iminente perigo público, a autoridade com-
petente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano.

Súmula 227 STF - a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

SOLUÇÃO COMPLETA

Trata-se do Direito de REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA pelo ESTADO que fará por meio de seus agentes/autoridades. 
Basta ficar atento e observar que o mencionado artigo encontra-se no título: DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMEN-
TAIS. Com o surgimento do contrato social entre Estado e Povo, ambos passaram a ser sujeitos de direito, com 
capacidade para contrair direitos e deveres, ficando o Estado no dever de promover o bem comum, garantindo o 
mínimo existencial irradiado pela dignidade da pessoa humana previsto no Artigo1º,III CF/88 previsto como um dos 
fundamentos da República Federativa.

Ensina ainda o Respeitável professor: BERNARDO GONÇALVES FERNANDES:

As pessoas jurídicas, modernamente, são igualmente titulares de alguns direitos fundamentais. o STF reconhece, 
por exemplo, o direito à indenização por danos morais, o direito à imagem, o direito à propriedade. Assim também 
não há impedimento para o exercício de direitos fundamentais pelas pessoas jurídicas, podendo as mesmas pessoas 
jurídicas reclamar de ofensas a seu direito de igualdade, de propriedade, de sigilo de correspondência etc. há, 
inclusive, na constituição de 1988, direitos específicos destas, como o de não interferência estatal no funcionamento 
das associações (art 5, XVIII,) e o de não serem dissolvidas compulsoriamente (art 5, XIX).

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag. 22)

756. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRO-DF Prova: Quadrix - 2020 - CRO-DF - Fiscal) Julgue o item no que se 
refere aos direitos e às garantias individuais.

Atualmente, vive-se o ápice dos direitos fundamentais de quinta geração, que trata dos direitos 
diante dos avanços tecnológicos, como é o caso da proteção de dados.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Direitos de quinta geração: PAZ

SOLUÇÃO COMPLETA

A doutrina majoritária faz uma divisão de direitos entre PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA gerações/
dimensões, sendo que, as divergências entre os doutrinadores começam a partir da Quarta geração/dimensão. 
Vejamos:

PRIMEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (LIBERDADE NEGATIVA), estado liberal, não prestacional, permite uma maior liberdade 
porém se abstém de fornecer certos serviços. (Direitos Civis e políticos)

Exemplo:

Art 5º CF/88 (direitos Civis)

Art 14 ao 17 CF/88 (direitos políticos)

SEGUNDA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (IGUALDADE), Estado interativo, prestacional, conduta POSITIVA, prestações sociais, 
(Direitos Sociais, Econômicos e Culturais).

Exemplo:

Art.6º ao 11 CF/88 (Direitos Sociais)

Art. 163 ao 181 CF/88 (Direitos Econômicos)

Art. 215 e 216 CF/88 ( Direitos Culturais)

CUIDADO: há de se falar na segunda geração de uma LIBERDADE POSITIVA, não confundir com a primeira geração 
que a liberdade é negativa. Para não errar lembre-se:

- primeira geração -> estado não faz (liberdade NEGATIVA)

- segunda geração -> estado faz (liberdade POSITIVA)

TERCEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE), aqui são direitos que preservam toda a cole-
tividade, ocorrendo uma Divisão de responsabilidade entre povo e Estado. (direito ao meio ambiente equilibrado, 
segurança pública, patrimônio comum, DIREITOS COLETIVOS, METAINDIVIDUAIS, TRANSINDIVIDUAIS dentre outros)

Exemplo:

Art.3º, I,CF/88 onde estabelece que constitui como OBJETIVO fundamental da República Federativa do Brasil construir 
uma sociedade livre justa e solidária.

Art.144 CF/88 estabelecendo que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio…

Art.225 CF/88 estabelecendo que Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(OBSERVE QUE TANTO O ESTADO QUANDO O POVO DEVEM PARTICIPAR E GARANTIR A EFETIVIDADE DO MENCIONADO 
ARTIGO, CHEGANDO-SE A IDEIA DE FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE)

QUARTA GERAÇÃO/DIMENSÃO *DIVERGENCIA ENTRE AUTORES: (GLOBALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS), Uni-
versalização dos direitos fundamentais para além do campo estatal, Direito de todos os seres humanos formação 
de uma sociedade aberta ao futuro (BONAVIDES). Direito à:

-Democracia

-Informação
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-Pluralismo

Alguns autores também reconhecem como sendo direitos de quarta geração:

- Direito contra manipulação genética

- Direito à mudança de sexo

OU SEJA, DIREITOS LIGADOS À BIOTECNOLOGIA

QUINTA GERAÇÃO/DIMENSÃO: DIVERGÊNCIA ENTRE AUTORES (PAZ UNIVERSAL), espírito de humanismo (Paulo Bona-
vides), entendo também o respeitável professor José Adércio Leite Sampaio a existência de uma quinta geração 
que engloba os direitos humanos com múltipla interpretações,como: cuidado, compaixão e amor por todas as 
formas de vida.

-STF: em uma análise inicial o tribunal reconheceu a existência apenas de três gerações. O Ministro Celso de Melo 
associou as gerações aos cânones da revolução francesa (liberdade, igualdade, fraternidade). Não menos importante, 
é válido citar o Ministro Ricardo Lewandowshki, que afirma que o STF em algumas manifestações vem reconhecendo 
a existência mesmo que de maneira tímida da quarta geração de direitos ligados à Fraternidade e Solidariedade).

Em uma análise sobre o tema, entende ainda o professor BERNARDO GONÇALVES FERNANDES: que na passagem 
de uma geração de direitos para a outra é inevitável que se observe a geração pretérita, não ocorrendo apenas a 
inserção de novos direitos como também uma nova redefinição do sentido e do conteúdo dos direitos anteriormente 
fixados. Devendo caminhar no sentido de uma leitura compatibilizada e harmonizada dos níveis.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.356)

757. (Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2018 - MPE-PI - Analista Ministerial - Área Processual.) 

Decorre da noção de supremacia da Constituição o pressuposto da superioridade hierárquica 
constitucional sobre as demais leis do país, ressalvados os tratados internacionais de direitos 
humanos.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Leitura do Art. 5° §3º CF/88: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. Ou seja, o erro da questão foi na parte final, onde citou uma ressalva 
que não existe no texto constitucional.

SOLUÇÃO COMPLETA

Como já citado acima, o Art 5° §3º CF/88 dá o Status de Emenda Constitucional para os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que preencherem os requisitos do mencionado artigo, Todavia não são todos 
os tratados internacionais que carregam esse status, vejamos:

- TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS -> STATUS DE NORMA SUPRALEGAL (acima das leis e abaixo 
da Constituição) observe que aqui o texto normativo não passa pelo rito nem preenche os requisitos do Art. 5° §3º 
CF/88, apesar de tratarem de Direitos Humanos.

- TRATADOS INTERNACIONAIS -> STATUS DE LEI ORDINÁRIA. Aqui o tratado não versa sobre direitos humanos, e sim 
sobre qualquer outro tema.

STF: A tese vencedora que discutia o status de cada norma é já citada acima, que foi defendida pelo Ministro 
Gilmar Mendes

https://www.alfaconcursos.com.br


direito constitucionaL 451

O Professor Bernardo Gonçalves Fernandes ainda salienta em sua obra, que a discussão do tema gerou algumas 
consequências no mundo jurídico, como o cancelamento da súmula 619 do STF, bem como a decisão por ser ilícita 
a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Rel. Min. Cezar Peluzo.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.663)

758. (Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: IPHAN Provas: CESPE - 2018 - IPHAN - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível 

Médio) Julgue o item seguinte, a respeito da organização do Estado e da administração pública.

No sistema presidencialista adotado no Brasil, o presidente, que, em regra, é escolhido pelo 
povo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e de governo.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

O sistema de governo é o presidencialismo, sendo o presidente da república chefe de 
governo (interno) e chefe de Estado (externo).

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão exigia do aluno conhecimentos sobre SISTEMAS DE GOVERNO. No brasil o sistema adotado é o do presi-
dencialismo (UNO). Agindo o Presidente da República como chefe de GOVERNO quando toma um ato interno (políticas 
internas de administração)

Exemplo:

Art 84, I, CF/88 (nomeação e exoneração de Ministros de Estado).

E de chefe ESTADO quando toma um ato no âmbito externo/internacional, (diplomacia e política internacional.

Exemplo:

Art 84, VII (manter relações com Estados estrangeiros)

Art 84, VII (celebrar tratados, convenções e atos internacionais.

Art 84,XIX (declarar guerra no caso de agressão estrangeira)

Art 84, XX (celebrar paz)

Outro Sistema de Governo existente porém NÃO ADOTADO NO BRASIL é o Parlamentarismo, neste o sistema é DUAL, 
existindo Um chefe de Governo (PRIMEIRO MINISTRO,realizando atos internos) e um chefe de Estado podendo ser 
um Presidente ou Monarca (realizando atos externos) obs: pode existir uma Monarquia Parlamentarista.

Ensina e fundamento o Professor Bernardo Gonçalves Fernandes que o SISTEMA DE GOVERNO adotado no Brasil é 
o Presidencialismo, (confirmado pelo plebiscito de 1993), de viés forte e centralizado na figura do Presidente da 
República como chefe de Estado e Chefe de Governo. O mandado inicialmente do Presidente foi de 5 anos, mas foi 
modificado pela Emenda Constitucional número 05/94 para 4 anos. Com a Emenda Constitucional número 16/97, 
foi permitida a reeleição para um único período subsequente.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.308)

759. (Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG Provas: CESPE - 2015 - MPOG - Analista Técnico Administrativo - Cargo 2) 

A respeito das noções de Estado, governo e administração pública, julgue o item a seguir.

Povo, território e governo compõem os três elementos constitutivos do conceito de Estado.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: CERTO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Elementos Constitutivos de Estado:

- POVO (núcleo urbano)

- TERRITÓRIO (núcleo geográfico)

- GOVERNO/SOBERANIA (núcleo político)

SOLUÇÃO COMPLETA

Vejamos separadamente o conceito de cada elemento que constituem o Estado nos ensinamentos de Alexandre 
Mazza:

Povo é a dimensão pessoal do Estado, o conjunto de indivíduos unidos para formação da vontade geral do Estado. 
Povo não se confunde com população, conceito demográfico que significa contingente de pessoas que, em deter-
minado momento, estão no território do Estado. É diferente também de nação, conceito que pressupõe uma ligação 
cultural entre os indivíduos;

Território é a base geográfica do Estado, sua dimensão espacial;

Governo/SOBERANIA é a cúpula diretiva do Estado.

(Alexandre Mazza, Manual de Direito Administrativo, 2016).

Ensina ainda Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino que O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos 
elementos povo, território e governo soberano. Esses três elementos são indissociáveis e indispensáveis para a 
noção de um Estado independente: o povo, em um dado território, organizado segundo sua livre e soberana vontade.

(Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado)

760. (Ano: 2011 Banca: CESPE Órgão: TRE-ES Prova: CESPE - 2011 - TRE-ES - Técnico Judiciário - Área Administrati-

va - Específicos.) Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as 
liberdades clássicas, negativas ou formais.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Primeira geração: (LIBERDADE), estado se abstém, estado não prestacional, liberdade 
NEGATIVA.

SOLUÇÃO COMPLETA

PRIMEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (LIBERDADE NEGATIVA), estado liberal, não prestacional, permite uma maior liberdade 
porém se abstém de fornecer certos serviços. (Direitos Civis e políticos), liberdades clássicas (liberdade, proprie-
dade, vida e segurança). Tendo essa Geração o objetivo de Evitar os abusos/arbitrariedades por parte do Estado.

Exemplo:

Art 5º CF/88 (direitos Civis)

Art 14 ao 17 CF/88 (direitos políticos)

Ensina ainda o respeitável Professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que o titular do direito de liberdade é o indi-
víduo, ao passo que encontra no Estado o dever de abstenção. Traduzem-se como “faculdades ou atributos das 
pessoas e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou 
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de oposição perante o Estado. Afirma-se, portanto, com uma natureza negativa, como quer Jellinek, de modo a 
isolar juridicamente Sociedade e Estado, já que acabam por supervalorizar o homem, singular.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.351)

761. (Ano: 2011 Banca: CESPE Órgão: STM Prova: CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Área Judiciária - Específicos) 

No exercício de sua autonomia política, os estados podem adotar o regime parlamentar de 
governo.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Parlamentarismo é um tipo de SISTEMA de governo, e não um tipo de REGIME de governo. 
Um estado membro ao tentar modificar a forma, sistema ou regime de governo estaria 
ferindo princípios sensíveis da constituição como também o princípio da simetria , sob 
pena de intervenção conforme Art.34, VII,a CF/88

SOLUÇÃO COMPLETA

Dentro do organização dos Poderes e do Estado é feito uma conceituação do quem vem a ser FORMA de ESTADO,-
FORMA de GOVERNO, SISTEMA de GOVERNO e REGIME DE GOVERNO. vejamo sobre os REGIMES DE GOVERNO:

AUTOCRACIA: O Destinatário da política governamental e das normas não participa da elaboração

DEMOCRACIA (SEMIDIRETA OU PARTICIPATIVA), é a adotada no Brasil, sendo tanto direta como indireta).

- Direta: um exemplo é o plebiscito e referendo (Art 14, I,II CF/88).

- Indireta: quando o povo elege seus representantes por meio do voto.

Em uma abordagem Histórica de nossas Constituições, aponta o Professor Bernardo Gonçalves Fernandes que, a 
CF/88 é típica de um Estado Democrático de Direito (inclusive consagrado no seu texto). Embora ela seja de viés 
dirigente, em algumas se suas normatividades, estabelecendo em seu bojo uma série de normas programáticas 
(que explicitam uma plêiade de tarefas e programas para o Estado e Sociedade).

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag. 308)

762. (Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: STF Prova: CESPE - 2008 - STF - Técnico Judiciário - Área Administrativa.) 

A instauração da ação penal, quando evidente a atipicidade da conduta, constitui violação aos 
direitos fundamentais, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO

SOLUÇÃO RÁPIDA

STF entende que a mera instauração de inquérito, quando evidente a atipicidade da 
conduta, constitui meio hábil a impor violação aos direitos fundamentais, em especial 
ao princípio da dignidade humana. (HC 82.969, rel. min. Gilmar Mendes).

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão exigia conhecimento da jurisprudência aplicável pelo STF, porém, com um conhecimento sólido do 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana era possível acertar a questão sem conhecer a decisão do tribunal, por 
vez que tal princípio é radiante (ilumina) todo nosso ordenamento jurídico. Vejamos:
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Partindo da doutrina majoritária bem como dos ensinamentos do Professor Bernardo Gonçalves Fernandes a Dig-
nidade da Pessoa Humana irradia valores e vetores de interpretação para todos os demais direitos fundamentais, 
exigindo-se que a figura humana receba sempre um tratamento moral condizente e igualitário, sempre tratando 
cada pessoa como fim em si mesma, nunca como meio ou coisa, para satisfação de outros interesse. A Dignidade 
da pessoa humana vem ser encarada como um SUPER PRINCÍPIO, funcionando como elemento de comunhão entre 
o direito e a moral, na qual o primeiro se fundamenta na segunda, encontrando sua base de justificação racional.

Em poucas palavras, todo o ordenamento Jurídico deve observar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Devemos observar que as Garantias Constitucionais de cunho Penal e Processo Penal devem caminhar iluminadas 
pela Dignidade da Pessoa Humana, como exemplo: Princípio da legalidade e anterioridade, onde regem que:

- Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal

Ou seja, ferir tais princípios é também ferir por ricochete a Dignidade da Pessoa Humana.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.336, 620)

763. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Provas: Quadrix - 2020 - CRN - 2° Região (RS) - Assistente 

Administrativo.) O status positivo dos direitos fundamentais descreve a capacidade do indivíduo 
de influir na vontade estatal.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO

SOLUÇÃO RÁPIDA

Status positivo está coligado com os direitos de SEGUNDA GERAÇÃO (IGUALDADE), Estado 
prestacional, Obrigação de fazer do Estado (Direitos Sociais), atuação positiva do Estado.

SOLUÇÃO COMPLETA

Teoria dos 4 status de Jellinek:

- Passivo (status subjectionis): indivíduo se encontra subordinado aos Poderes Públicos. Podendo o Estado submeter 
submeter àquele às suas ordens. É encontrado no Estado Absolutista. Exemplo: Leis Proibitivas

- Ativo (status activus): possibilidade do indivíduo de participar ativamente da formação da vontade política estatal, 
ocorrendo o exercício dos direitos políticos É encontrado no Estado Democrático. Exemplo: Direito ao Voto

- Negativo (status negativus ou status libertatis): Direito a personalidade, não interferência Estatal, Estado se 
abstém, direitos civis de primeira dimensão (liberdades negativas).

- Positivo (status positivus ou status civitatis): Prestações positivas do Estado, garantido o bem comum, de todos, 
segunda dimensão (liberdades positivas).

764. (Ano: 2019 Banca: CONSULPLAN Órgão: TJ-MG Prova: CONSULPLAN - 2019 - TJ-MG - Titular de Serviços de Notas 

e de Registros - Remoção.) O ponto de partida de interpretação das normas da Constituição são 
os princípios constitucionais que a condicionam. A atividade de interpretação da Constituição 
deve iniciar com a identificação do princípio maior que rege a matéria sob estudo, descendo 
do mais genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a 
espécie. São princípios constitucionais condicionantes da interpretação constitucional, EXCETO:

a)  Princípio da unidade da Constituição.

b)  Princípio do acesso ao Poder Judiciário.

c)  Princípio da interpretação conforme a Constituição.

d)  Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público.
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GABARITO: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

Princípio do acesso ao Poder Judiciário NÃO é previsto como sendo um princípio de 
interpretação constitucional.

SOLUÇÃO COMPLETA

Princípio do acesso à Justiça: Está previsto na Constituição Federal no Art 5º, XXXV, alocado dentro dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, em especial, dentro dos Direitos Individuais e Coletivos .

“A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”

Princípio da unidade da Constituição: A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade/totalidade, buscando 
evitar/prevenir e harmonizar contradições entre suas regras e princípios (harmonização de tensões). Não havendo 
hierarquia entre normas da Constituição, situando-se todas no mesmo plano de igualdade

Princípio da interpretação conforme a Constituição: objetivo de dar às normas que admitem mais de uma inter-
pretação um entendimento no mesmo sentido ao conteúdo Constitucional.Impõe uma análise de compatibilidade 
(adequação) de uma norma infraconstitucional em face da Constituição, de modo que seu sentido esteja sempre em 
consonância (em compatibilidade com o padrão constitucional, eliminando quaisquer outros que não se adequem a 
ele. Para o STF a interpretação conforme apresenta-se como uma técnica de controle de constitucionalidade, que 
visa salvar uma norma, não podendo o intérprete contrariar o sentido literal da lei. Assim, segundo a corrente majo-
ritária, o STF não poderia atuar como legislador positivo, pois deveria atuar tão somente como legislador negativo.

Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público: As leis ou atos do poder público 
nascem presumidamente Constitucionais (Presunção Relativa). Podendo as normas sofrerem controle de consti-
tucionalidade para discutir sua continuação no mundo jurídico.

(Bernardo Gonçalvez Fernandes, Curso de Direito Constitucional 11ª Edição, Pag 192 e 194)

765. (Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: Câmara de Cacoal - RO Prova: IBADE - 2018 - Câmara de Cacoal - RO - Agente 

Administrativo.) Quanto ao tema Poder Constituinte, princípios fundamentais da República e 
garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

a) Nas suas relações internacionais, a .República Federativa do Brasil rege-se, entre 
outros, pelo princípio de construir uma sociedade livre, justa e solidária.

b) A capacidade dos Estados membros de se auto organizarem decorre do próprio Poder 
Constituinte Originário.

c) Moderna doutrina constitucional afirma que a titularidade do Poder Constituinte 
reside no povo,

d) Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a preva-
lência dos direitos humanos.

e) A imposição de uma nova Constituição por meio da outorga não é admitida como 
forma de inaugurar uma nova ordem jurídica Constitucional, tendo em vista que o 
Poder Constituinte Originário é incondicionado.

GABARITO: C

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 1º Parágrafo único, CF/88: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Caminhando a 
Doutrina no mesmo sentido do mencionado artigo.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Para a doutrina Moderna a partir das lições de Jellinek, irá conceber o titular do Poder Constituinte na figura do 
povo, que o exerce diretamente (referendo, plebiscito) ou indiretamente por meio de seus representantes (voto).

A) ERRADO, se trata de um objetivo fundamental

B) ERRADO, o correto seria Derivado Decorrente

D) ERRADO, trata-se de um princípio que rege as relações internacionais, a República Federativa do Brasil.

E) ERRADO, é possível a inauguração de uma nova constituição por outorga (tudo depende do momento histórico 
e da forma que irá se dar a ruptura com a antiga Constituição)

(Bernardo Gonçalvez Fernandes, Curso de Direito Constitucional 11ª Edição, Pag 132 e 133)

766. (Ano: 2018 Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI Provas: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Perito Criminal – Engenharia Civil) Acerca da 
forma e sistema de governo, chefia de estado e chefia de governo, assinale a alternativa CORRETA.

a) Atualmente, o Brasil adota a República como sistema de governo.

b) No Parlamentarismo, as funções de Chefe de Estado e de Chefe de Governo não são 
exercidas por uma única pessoa.

c) No Presidencialismo, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se 
nas mãos de uma única pessoa, qual seja, o Presidente da República; esta forma de 
governo é a prevista na Constituição Brasileira.

d) O Brasil é uma República Presidencialista, e seus governantes são eleitos indireta-
mente pelo povo

e) A Monarquia é uma forma de governo em que há uma participação direta do povo 
na escolha dos governantes.

GABARITO: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

No Parlamentarismo o Sistema de Governo é Dual, ficando a chefia de governo (atos 
internos) na mão do Primeiro Ministro, e a chefia de Estado (atos externos) nas Mão do 
Presidente ou Monarca.

SOLUÇÃO COMPLETA

A) ERRADO, República é FORMA de governo.

C) ERRADO, Presidencialismo é um SISTEMA de governo.

D) ERRADO, A República é FEDERATIVA/FEDERAÇÃO (FORMA DE ESTADO), e o voto é direto.

E) ERRADO, Monarquia não há participação do povo, não ocorre representatividade popular nem prestação de 
contas pelo governo.

767. (Ano: 2018 Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI Prova: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Agente de Polícia Civil.) Formas de 
Estado, Sistema, Forma e Regime de governo, são fundamentais para a existência de um Estado 
propriamente dito. Diante das alternativas a seguir, marque a CORRETA.

a)  O Brasil adota um sistema de governo presidencialista, no qual o principal represen-
tante do Executivo é o presidente da República, que desempenha o papel de chefe 
de Estado e de Governo.
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b)  A Forma de Governo relaciona-se com o modo como interagem o Poder Executivo e 
o Poder Legislativo nas funções governamentais. São formas de governo o Presiden-
cialismo e o Parlamentarismo.

c)  Têm-se como Forma de Governo um conjunto de instituições políticas, por meio das 
quais um Estado se organiza, a fim de exercer seu poder sobre a sociedade. A Forma 
de Governo pode assumir Confederação, Estado Unitário ou Federação.

d)  No Brasil, o Regime de Governo é a democracia, tendo um poder central exercido 
por um Presidente, que reparte sua governança entre os Estados Federados.

e)  Em países de regime parlamentarista, como no Brasil, o Chefe de Estado é o Ministro 
das Relações Internacionais e o Chefe de Governo é o Presidente da República, que 
como função precípua representar o Estado Federal na comunidade internacional e 
da unidade do Estado, em nivel interno.

GABARITO: A

SOLUÇÃO RÁPIDA

O Brasil adota o SISTEMA (UNO) de governo PRESIDENCIALISMO, no qual o Presidente 
da Republica cumula a chefia de ESTADO como de GOVERNO.

SOLUÇÃO COMPLETA

B) ERRADO, Presidencialismo e Parlamentarismo são SISTEMAS DE GOVERNO

C) ERRADO, Federação e Confederação são FORMAS de ESTADO e não de governo

D) ERRADO, Não ocorre uma repartição de governança, e sim matéria de competência de cada poder.

E) ERRADO, Parlamentarismo é um SISTEMA de governo e não é adotado pelo Brasil. O REGIME de governo adotado 
pelo Brasil é o DEMOCRÁTICO.

A questão exigia do aluno conhecimentos sobre SISTEMAS DE GOVERNO. No brasil o sistema adotado é o do presi-
dencialismo (UNO). Agindo o Presidente da República como chefe de GOVERNO quando toma um ato interno (políticas 
internas de administração)

Exemplo:

Art 84, I, CF/88 (nomeação e exoneração de Ministros de Estado).

E de chefe ESTADO quando toma um ato no âmbito externo/internacional, (diplomacia e política internacional.

Exemplo:

Art 84, VII (manter relações com Estados estrangeiros)

Art 84, VII (celebrar tratados, convenções e atos internacionais.

Art 84,XIX (declarar guerra no caso de agressão estrangeira)

Art 84, XX (celebrar paz)

Outro Sistema de Governo existente porém NÃO ADOTADO NO BRASIL é o Parlamentarismo, neste o sistema é DUAL, 
existindo Um chefe de Governo (PRIMEIRO MINISTRO,realizando atos internos) e um chefe de Estado podendo ser 
um Presidente ou Monarca (realizando atos externos) obs: pode existir uma Monarquia Parlamentarista.

Ensina e fundamento o Professor Bernardo Gonçalves Fernandes que o SISTEMA DE GOVERNO adotado no Brasil é 
o Presidencialismo, (confirmado pelo plebiscito de 1993), de viés forte e centralizado na figura do Presidente da 
República como chefe de Estado e Chefe de Governo. O mandado inicialmente do Presidente foi de 5 anos, mas foi 
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modificado pela Emenda Constitucional número 05/94 para 4 anos. Com a Emenda Constitucional número 16/97, 
foi permitida a reeleição para um único período subsequente.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.308)

768. (Ano: 2018 Banca: FUMARC Órgão: COPASA Prova: FUMARC - 2018 - COPASA - Analista de Saneamento - Advogado.) 

A norma que prevê o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana pode ser cor-
retamente definida como:

a) norma de estrutura principiológica, de eficácia plena e direta, mas dependente de 
previsão legal para que obrigue a Administração Pública.

b) norma de estrutura principiológica, de eficácia plena, direta e imediata, obrigando, 
portanto, toda pessoa, órgão ou agente do Estado.

c) norma programática, portanto, insuscetível de ser oposta ao poder público ou a quem 
lhe faça as vezes.

d) preceito político despido de sentido jurídico.

GABARITO: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

art. 1º, III da Constituição Federal define a Dignidade da Pessoa Humana como um princípio 
fundamental , não se exigindo nenhum complemento normativo para sua aplicabilidade.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão também exigia do aluno conhecimentos sobre eficácia das normas constitucionais, sendo estas:

Eficácia plena: são bastantes em si, reúnem todos os elementos para a produção de todos os efeitos jurídicos. São 
dotadas de uma aplicabilidade direta e imediata. Não precisam de complemento para surtirem efeitos. Reúnem 
todos os elementos para a produção de todos os efeitos jurídicos

Eficácia contida: têm aplicabilidade direta e imediata, porém seu âmbito de eficácia é restringido, reduzido ou 
contido pelo legislador infraconstitucional.

Eficácia limitada: : não são bastantes em si, NÃO reúnem todos os elementos para a produção de todos os efeitos 
jurídicos, já que necessitam de complementação (regulamentação). Assim, necessitam de uma atuação do poder 
público.

Partindo da doutrina majoritária bem como dos ensinamentos do Professor Bernardo Gonçalves Fernandes a Dig-
nidade da Pessoa Humana irradia valores e vetores de interpretação para todos os demais direitos fundamentais, 
exigindo-se que a figura humana receba sempre um tratamento moral condizente e igualitário, sempre tratando 
cada pessoa como fim em si mesma, nunca como meio ou coisa, para satisfação de outros interesse. A Dignidade 
da pessoa humana vem ser encarada como um SUPER PRINCÍPIO, funcionando como elemento de comunhão entre 
o direito e a moral, na qual o primeiro se fundamenta na segunda, encontrando sua base de justificação racional.

Em poucas palavras, todo o ordenamento Jurídico deve observar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.336, 620)

769. (Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT) Prova: FCC - 2016 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judi-

ciário - Área Administrativa.) Os chamados direitos de primeira geração [ou dimensão] surgiram 
no século XVIII, como consequência do modelo de Estado Liberal. São exemplos de direitos 
de primeira geração ou dimensão:

a) direito à vida e direito à saúde.
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b) direito à liberdade e direito à propriedade.
c) direito à igualdade e direito à cultura.
d) direito ao lazer e direito à moradia.
e) direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável

GABARITO: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

Direitos de Primeira Geração (LIBERDADE): Direitos civis e políticos.

SOLUÇÃO COMPLETA

A) ERRADO, saúde 2° geração

C) ERRADO, cultura 2° geração

D) ERRADO, lazer e moradia 2° geração

E) ERRADO, saúde 2° geração e direito ao meio ambiente equilibrado 3° geração

Vejamos sobre as dimensões/gerações:

PRIMEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (LIBERDADE NEGATIVA), estado liberal, não prestacional, permite uma maior liberdade 
porém se abstém de fornecer certos serviços. (Direitos Civis e políticos)

Exemplo:

Art 5º CF/88 (direitos Civis)

Art 14 ao 17 CF/88 (direitos políticos)

SEGUNDA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (IGUALDADE), Estado interativo, prestacional, conduta POSITIVA, prestações sociais, 
(Direitos Sociais, Econômicos e Culturais).

Exemplo:

Art.6º ao 11 CF/88 (Direitos Sociais)

Art. 163 ao 181 CF/88 (Direitos Econômicos)

Art. 215 e 216 CF/88 ( Direitos Culturais)

CUIDADO: há de se falar na segunda geração de uma LIBERDADE POSITIVA, não confundir com a primeira geração 
que a liberdade é negativa. Para não errar lembre-se:

- primeira geração -> estado não faz (liberdade NEGATIVA)

- segunda geração -> estado faz (liberdade POSITIVA)

TERCEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE), aqui são direitos que preservam toda a cole-
tividade, ocorrendo uma Divisão de responsabilidade entre povo e Estado. (direito ao meio ambiente equilibrado, 
segurança pública, patrimônio comum, DIREITOS COLETIVOS, METAINDIVIDUAIS, TRANSINDIVIDUAIS dentre outros)

Exemplo:

Art.3º, I,CF/88 onde estabelece que constitui como OBJETIVO fundamental da República Federativa do Brasil construir 
uma sociedade livre justa e solidária.

Art.144 CF/88 estabelecendo que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio…

Art.225 CF/88 estabelecendo que Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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(OBSERVE QUE TANTO O ESTADO QUANDO O POVO DEVEM PARTICIPAR E GARANTIR A EFETIVIDADE DO MENCIONADO 
ARTIGO, CHEGANDO-SE A IDEIA DE FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE)

QUARTA GERAÇÃO/DIMENSÃO *DIVERGENCIA ENTRE AUTORES: (GLOBALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS), Uni-
versalização dos direitos fundamentais para além do campo estatal, Direito de todos os seres humanos formação 
de uma sociedade aberta ao futuro (BONAVIDES). Direito à:

-Democracia

-Informação

-Pluralismo

Alguns autores também reconhecem como sendo direitos de quarta geração:

- Direito contra manipulação genética

- Direito à mudança de sexo

OU SEJA, DIREITOS LIGADOS À BIOTECNOLOGIA

QUINTA GERAÇÃO/DIMENSÃO: DIVERGÊNCIA ENTRE AUTORES (PAZ UNIVERSAL), espírito de humanismo (Paulo Bona-
vides), entendo também o respeitável professor José Adércio Leite Sampaio a existência de uma quinta geração 
que engloba os direitos humanos com múltipla interpretações,como: cuidado, compaixão e amor por todas as 
formas de vida.

-STF: em uma análise inicial o tribunal reconheceu a existência apenas de três gerações. O Ministro Celso de Melo 
associou as gerações aos cânones da revolução francesa (liberdade, igualdade, fraternidade). Não menos importante, 
é válido citar o Ministro Ricardo Lewandowshki, que afirma que o STF em algumas manifestações vem reconhecendo 
a existência mesmo que de maneira tímida da quarta geração de direitos ligados à Fraternidade e Solidariedade).

Em uma análise sobre o tema, entende ainda o professor BERNARDO GONÇALVES FERNANDES: que na passagem 
de uma geração de direitos para a outra é inevitável que se observe a geração pretérita, não ocorrendo apenas a 
inserção de novos direitos como também uma nova redefinição do sentido e do conteúdo dos direitos anteriormente 
fixados. Devendo caminhar no sentido de uma leitura compatibilizada e harmonizada dos níveis.

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.356)

770. (Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TRE-PI Prova: CESPE - 2016 - TRE-PI - Analista Judiciário - Judiciária.) A respeito 
dos princípios fundamentais e dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a opção 
correta

a) Por constituírem direitos relativos às pessoas naturais, os direitos e garantias funda-
mentais não são extensíveis às pessoas jurídicas

b) Enquanto os direitos civis e políticos se baseiam em abstenções por parte do Estado, 
os direitos sociais pressupõem prestações positivas do Estado.

c) De acordo com o STF, um direito fundamental constitucionalmente previsto possui 
caráter absoluto e se sobrepõe a eventual interesse público.

d) A adoção da Federação como forma de Estado pela CF é embasada na descentralização 
política e na soberania dos Estados-membros, que são capazes de se auto-organizar 
por meio de suas próprias constituições.

e) Em relação aos direitos políticos, o mandado de segurança coletivo e o habeas corpus 
são formas de exercício direto da soberania popular, como previsto na CF.
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GABARITO: B

SOLUÇÃO RÁPIDA

Direitos de Segunda Geração/dimensão (IGUALDADE): Direitos Sociais, Econômicos e 
Culturais. Estado prestacional para o bem comum de todos.

SOLUÇÃO COMPLETA

A) ERRADO, São extensíveis às pessoas jurídicas. Exemplo o direito à honra.

C) ERRADO, Nenhum direito fundamental é absoluto.(a própria vida é relativizada).

D) ERRADO, Estados-membros são autônomos. Quem possui SOBERANIA é a República Federativa do Brasil.

E) ERRADO, mandado de segurança coletivo e o habeas corpus são remédios constitucionais.

PRIMEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (LIBERDADE NEGATIVA), estado liberal, não prestacional, permite uma maior liberdade 
porém se abstém de fornecer certos serviços. (Direitos Civis e políticos)

Exemplo:

Art 5º CF/88 (direitos Civis)

Art 14 ao 17 CF/88 (direitos políticos)

SEGUNDA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (IGUALDADE), Estado interativo, prestacional, conduta POSITIVA, prestações sociais, 
(Direitos Sociais, Econômicos e Culturais).

Exemplo:

Art.6º ao 11 CF/88 (Direitos Sociais)

Art. 163 ao 181 CF/88 (Direitos Econômicos)

Art. 215 e 216 CF/88 ( Direitos Culturais)

CUIDADO: há de se falar na segunda geração de uma LIBERDADE POSITIVA, não confundir com a primeira geração 
que a liberdade é negativa. Para não errar lembre-se:

- primeira geração -> estado não faz (liberdade NEGATIVA)

- segunda geração -> estado faz (liberdade POSITIVA)

(Curso de Direito Constitucional - 11ª edição - Bernardo Gonçalves Fernandes; Pag.356)

Vale ressaltar ainda que segundo a doutrina “Não há, em princípio, impedimento insuperável a que pessoas jurídicas 
venham, também, a ser consideradas titulares de direitos fundamentais, não obstante estes, originalmente, terem 
por referência a pessoa física. Acha-se superada a doutrina de que os direitos fundamentais se dirigem apenas às 
pessoas humanas. Os direitos fundamentais suscetíveis, por sua natureza, de serem exercidos por pessoas jurídicas 
podem tê-las por titular. (…) Garantias, porém, que dizem respeito à prisão (e.g., art. 5.º, LXI) têm as pessoas físicas 
como destinatárias exclusivas.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires.)

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2.ª Ed. 2008. Saraiva. p. 271)

771. (Ano: 2015 Banca: ESAF Órgão: ESAF Prova: ESAF - 2015 - ESAF - Analista de Planejamento e Orçamento - Co-

nhecimentos Gerais.) 

a)  o Brasil adota princípio de separação de Poderes que pode ser caracterizado como 
flexível.
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b)  a Constituição Federal criou mecanismos de freios e contrapesos, que permitem a 
materialização da harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como, 
por exemplo, a possibilidade do veto às leis pelo chefe do Poder Executivo.

c)  diferentemente do Parlamentarismo, no Presidencialismo o chefe do Poder Executi-
vo acumula as funções de Chefe de Estado e de Chefe de Governo, além de cumprir 
mandato fixo, sem precisar depender da confiança do Poder Legislativo para sua 
investidura ou para o exercício de seu cargo.

d)  no modelo e Estado federativo previsto na Constituição Federal, os Estados-Membros 
possuem soberania e autonomia financeira, administrativa e política.

e)  a eletividade e a temporalidade do mandato do chefe do Poder Executivo, bem como 
seu dever de prestar contas de seus atos, são características da forma de governo 
republicana adotada no Brasil.

GABARITO: D

SOLUÇÃO RÁPIDA

A questão queria a alternativa INCORRETA (CUIDADO, NÃO SEJA AFOBADO). Os Estados 
Membros possuem autonomia, quem possui SOBERANIA é a República Federativa do 
Brasil.

SOLUÇÃO COMPLETA

Poderia surgir uma dúvida sobre a alternativa (A). A flexibilidade diz respeito às funções típicas e atípicas dos 3 
poderes tornando a alternativa correta. Então vamos caminhar no entendimento da doutrina:

“Utilizada com sectarismo nas revoluções americana e francesa, a separação rígida de poderes mostrou-se inviável 
na prática, restando, nos dias atuais, superada. Em face desse quadro, hodiemamente se exige uma maior inter-
penetração, coordenação e harmonia entre os poderes. Com isso, eles passaram a desempenhar não só as suas 
funções próprias, mas também, de modo acessório, funções que, em princípio, seriam características de outros 
poderes. A divisão rígida foi, aos poucos, substituída por uma divisão flexível das funções estatais, na qual cada 
poder termina por exercer, em certa medida, as três funções do Estado: uma em caráter predominante (por isso 
denominada típica), e outras de natureza acessória, denominadas atípicas (porque, em princípio, são próprias de 
outros poderes). Esse modelo - separação de poderes flexível - foí o adotado pela Constituição Federal de 1988, de 
sorte que todos os poderes não exercem exclusivamente as funções estatais que lhes seriam típicas, mas também 
desempenham funções denominadas atípicas”.

(Direito Constitucional Descomplicado. Alexandrino, Paulo.)

772. (Ano: 2014 Banca: TJ-AC Órgão: TJ-AC Provas: TJ-AC - 2014 - TJ-AC - Juiz Leigo) Sobre os denominados direitos 
fundamentais de primeira geração ou dimensão, É CORRETO afirmar que:

a) surgiram precipuamente para assegurar aos indivíduos a possibilidade de exigir do 
Estado prestações concretizadoras do mínimo existencial

b) resultaram da reação das classes hipossuficientes à opressão dos grupos econômicos 
dominantes.

c) foram desenvolvidos inicialmente como imposições negativas ao Estado, de forma a 
tutelar a liberdade individual e a livre iniciativa.

d) têm nítida vocação para a tutela coletiva de bens jurídicos da comunidade
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GABATIRO: C

SOLUÇÃO RÁPIDA

Direitos de Primeira Geração (LIBERDADE): abstenção do Estado, Estado não prestacional, 
Direitos civis e políticos.

SOLUÇÃO COMPLETA

PRIMEIRA GERAÇÃO/DIMENSÃO: (LIBERDADE NEGATIVA), estado liberal, não prestacional, permite uma maior liberdade 
porém se abstém de fornecer certos serviços. (Direitos Civis e políticos)

Exemplo:

Art 5º CF/88 (direitos Civis)

Art 14 ao 17 CF/88 (direitos políticos)

773. (Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: MPE-RJ Prova: FGV - 2014 - MPE-RJ - Estágio Forense) O sistema jurídico 
brasileiro adota o princípio da supremacia constitucional. Segundo os juristas pátrios e, prin-
cipalmente, a jurisprudência do STF, o referido princípio informa-nos que:

a) o intérprete deve ter em conta que as normas constitucionais encontram-se posi-
cionadas no topo do ordenamento jurídico e configuram o fundamento de validade 
de todas as demais normas do sistema que estejam em posição hierárquica inferior;

b) o intérprete deve levar em conta que as normas constitucionais exercem, junto com as 
normas legais complementares, o controle sobre todas as normas do sistema jurídico;

c) embora as normas constitucionais estejam no ápice da cadeia hierárquica, há situa-
ções especiais em que o intérprete deve considerar que as normas hierarquicamente 
inferiores devem prevalecer sobre as normas constitucionais;

d) o preâmbulo constitucional, dada a sua importância no quadro constitucional, possui 
superior hierarquia às normas constitucionais constantes do corpo permanente da 
Constituição da República Brasileira;

e) as normas constitucionais originárias que contemplam direitos fundamentais, em 
alguns casos, podem ser declaradas inconstitucionais, quando incompatíveis entre si.

GABARITO: A

SOLUÇÃO RÁPIDA

Trata-se do Princípio da Supremacia da Constituição.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão exigia o conhecimento da Pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está no topo juntamente com os 
tratados internacionais de direitos humanos que obedecerem os regramentos estabelecidos no Art. 5º§ 3º “Os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.”. Lembrando que, não existe hierarquia entre a normas, princípios, direitos e garantias previsto na 
Constituição, podendo ocorrer em cada caso concreto de colisão entre eles o instituto da PONDERAÇÃO DE VALORES, 
que têm aplicabilidade sem ferir o núcleo essencial de cada norma, princípio, direito ou garantia.

(Direito Constitucional Descomplicado. Alexandrino, Paulo.)
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774. (QUADRIX – 2021 – CRECI/14ª REGIÃO – ADVOGADO) Nas palavras de Alexandre de Moraes, o poder 
constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social 
e juridicamente organizado. Quanto à natureza, às espécies e às características do poder 
constituinte, julgue o item.
De acordo com a concepção positivista, o poder constituinte originário tem natureza política, 
pois se encontra acima de toda e qualquer norma jurídica e é resultante da força social res-
ponsável por sua criação.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O Poder Constituinte Originário é um poder político. Isso porque ele não é criado pela CF 
ou por outra norma, não sendo, pois, um poder de direito. Pelo contrário, ele antecede 
da própria CF, sendo, desse modo, um poder de fato ou poder político, retirando a sua 
força da sociedade, e não de uma norma jurídica.

Solução Completa

Quanto à Natureza Jurídica do Poder Constituinte, os positivistas acreditam que é um poder político, que tem a sua 
força extraída não de normas jurídicas, mas de forças sociais consolidadas, sendo um poder de Fato.

O Poder constituinte originário é aquele responsável pela criação integral de uma nova Constituição, inaugurando 
uma nova ordem jurídica. Este tem várias características, sendo ele: a) Inicial , porque inicia uma nova ordem 
jurídica, posto que também é chamado de Poder Constituinte Genuíno ou de Primeiro Grau; b) Ilimitado , porque 
não sofre qualquer limite anterior, ao passo que pode desconsiderar de maneira absoluta o ordenamento vigente 
anterior; c) Autônomo , da forma que só cabe a ele estruturar os termos da nova Constituição; d) Incondicionado e 
Permanente , por conta de não se submeter a nenhum processo predeterminado para sua elaboração, bem como 
que não se esgota com a realização da nova Constituição, podendo o legislador deliberar a qualquer momento pela 
criação de uma nova.

GABARITO: CERTO.

775. (QUADRIX – 2021 – CRECI/14ª REGIÃO – ADVOGADO) Nas palavras de Alexandre de Moraes, o poder 
constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social 
e juridicamente organizado. Quanto à natureza, às espécies e às características do poder 
constituinte, julgue o item.

O poder constituinte formal é o responsável por definir o conteúdo fundamental da constitui-
ção, ou seja, é o lado substancial do poder constituinte originário.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Formal: é o ato de criação propriamente dito e que atribui a “roupagem” com status 
constitucional a um “complexo normativo”;

Material: é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito 
constitucional formal com o status de norma constitucional. Assim, será o orientador 
da atividade do constituinte originário formal que, por sua vez, será o responsável pela 
“roupagem” constitucional. O material diz o que é constitucional; o formal materializa e 
sedimenta como constituição.
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Solução Completa

O poder constituinte MATERIAL é o responsável por definir o conteúdo fundamental da constituição, ou seja, é o 
lado substancial do poder constituinte originário.

Poder constituinte originário formal e material

A doutrina ainda fala em poder constituinte formal e material:

- formal: é o ato de criação propriamente dito e que atribui a “roupagem” com status constitucional a um “complexo 
normativo”;

- material: é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o 
status de norma constitucional. Assim, será o orientador da atividade do constituinte originário formal que, por sua 
vez, será o responsável pela “roupagem” constitucional. O material diz o que é constitucional; o formal materializa 
e sedimenta como constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados.

GABARITO: ERRADO.

776. (QUADRIX – 2018 – CREF/13ª REGIÃO – ANALISTA ADVOGADO) No que se refere à Constituição Federal 
de 1988 [CF], julgue o próximo item.
O poder constituinte derivado decorrente é aquele de cujo exercício resulta a alteração do 
texto constitucional, revelando-se condicionado e limitado.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O Poder constituinte derivado decorrente é aquele atribuído aos Estados-membros para 
elaborarem suas próprias constituições.

Solução Completa

O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição Federal de 1988 atribui aos estados membros 
para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias Constituições (CF, art. 25 c/c ADCT, art. 11 ). 
É, portanto, a competência atribuída pelo poder constituinte originário aos estados-membros para criarem suas 
próprias Constituições, desde que observadas as regras e limitações impostas pela Constituição Federal.

O poder constituinte derivado reformador é o poder de modificar a Constituição Federal de 1988, desde que res-
peitadas as regras e limitações impostas pelo poder constituinte originário. Esse poder de modificação do texto 
constitucional baseia-se na ideia de que o povo tem sempre o direito de rever e reformar a Constituição.

GABARITO: ERRADO.

777. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – DPU – DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) A respeito da evolução histórica do 
constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema 
constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.
O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sis-
tema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram em 
momentos distintos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Poder constituinte originário é sem limites, já o poder constituinte derivado é exercido 
nos limites definidos pelo poder originário.
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Solução Completa

Poder constituinte originário - é o poder de criar uma nova constituição. Características:

- ilimitado

- político

- inicial

- incondicionado

- permanente

- Autônomo.

Pode constituinte derivado> é o poder de modificar a constituição bem como de elaborar as constituições estudais. 
características:

- Jurídico

- Derivado

- Limitado

- Condicionado.

GABARITO: ERRADO.

778. (MPE/SC – 2016 – MPE/SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA) O poder constituinte derivado pode ser definido 
como o poder de modificar a Constituição Federal e, também, de elaborar Constituições 
estaduais. Esse poder é criado pelo poder constituinte originário, está previsto e regulado 
no texto da própria Constituição, conhece limitações constitucionais expressas e implícitas 
e, por isso, é passível de controle de constitucionalidade.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O poder constituinte derivado também é denominado de poder constituinte instituído, 
constituído, secundário, remanescente ou ainda poder constituinte de segundo grau.

Solução Completa

O poder Constituinte Derivado se divide em reformador e decorrente.

Reformador: definido como o poder de modificar a Constituição Federal.

Decorrente: elaborar Constituições estaduais.

Além disso, vale salientar que as normas constitucionais originárias não podem ser alvo de controle de constitu-
cionalidade, enquanto as normas constitucionais derivadas, Emendas Constitucionais, podem ser alvo de controle 
de constitucionalidade.

GABARITO: CERTO.

779. (CESPE/CEBRASPE – 2015 – TCE/RN – AUDITOR) A respeito do poder constituinte e da aplicabilidade 
e interpretação das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

O poder constituinte derivado decorrente permite a modificação de uma constituição por 
procedimento disciplinado pelo titular do poder constituinte originário.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução Rápida

O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição Federal de 1988 
atribuiu aos estados-membros para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas 
próprias constituições (CF, art. 25).

Solução Completa

O Poder mencionado na questão é o Poder Constituinte Derivado Reformador.

O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição Federal de 1988 atribui aos estados-membros 
para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias Constituições (CF, art. 2 5 c/c ADCT, art. 11). 
É, portanto, a competência atribuída pelo poder constituinte originário aos estados-membros para criarem suas 
próprias Constituições, desde que observadas as regras e limitações impostas pela Constituição Federal.

GABARITO: ERRADO.

780. (CESPE/CEBRASPE – 2014 – CÂMARA DOS DEPUTADOS – ANALISTA LEGISLATIVO) De acordo com as noções 
gerais e os princípios fundamentais do direito constitucional positivo brasileiro, julgue o 
item subsequente. Nesse sentido, considere que as siglas CF e STF, sempre que utilizadas, 
se referem, respectivamente, à Constituição Federal de 1988 e ao Supremo Tribunal Fe-
deral. De acordo com a corrente doutrinária majoritária, o município é titular, nos limites 
estabelecidos pela CF, do poder constituinte derivado decorrente.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O poder constituinte decorrente, conferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal, 
não se faz na órbita dos Municípios. Por essa razão, ato local questionado em face da lei 
orgânica municipal enseja controle de legalidade, e não de constitucionalidade.

Solução Completa

Os municípios, embora com capacidade para elaborar suas próprias Leis Orgânicas, não dispõem de poder cons-
tituinte derivado decorrente, porque essa capacidade de auto-organização não deriva direta e exclusivamente do 
constituinte originário federal. Portanto, o poder constituinte derivado decorrente é atribuído aos estados-membros 
e ao DF, mas não aos municípios.

GABARITO: ERRADO.

781. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – FUNASA – CARGOS 1 E 2) No que diz respeito aos direitos e garantias fun-
damentais, julgue o item seguinte, com base no que dispõe a Constituição Federal de 1988 
[CF]. Por meio do poder constituinte derivado, emendou-se a CF, a fim de estabelecer que 
todos os tratados e convenções sobre direitos humanos, dos quais o Brasil for signatário, 
serão recepcionados automaticamente como emendas constitucionais.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Essa foi a previsão feita pelo poder constituinte derivado na CF, vejamos:

Art. 5 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
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Solução Completa

De fato, por meio do poder constituinte derivado emendou-se (EC nº 45/2004) a CF, a fim de estabelecer que os 
tratados e convenções sobre direitos humanos “que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
(art. 5º, §3º, CF/88).

Tratados internacionais que não tratam sobre Direitos humanos entram na ordem jurídica pátria como lei ordinária.

Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos terão STATUS SUPRALEGAL, ou seja, encontram se 
acima da lei.

Tratados internacionais que versam sobre DIREITOS HUMANOS aprovados com o QUÓRUM DE 3/5 dos respec-
tivos membros de cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos de votação serão equivalentes as emendas 
constitucionais.

GABARITO: ERRADO.

782. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – ANTT – ANALISTA ADMINISTRATIVO) No que concerne ao poder constituinte 
e à interpretação das normas constitucionais, julgue os itens subsecutivos. No Brasil, há 
limitações processuais ao poder constituinte derivado, como, por exemplo, o fato de se 
exigir que a emenda constitucional seja aprovada por três quintos dos votos de cada casa 
do Congresso Nacional e promulgada pelo presidente da República.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, mani-
festando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos res-
pectivos membros.

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

Solução Completa

A emenda constitucional (EC) é resultado de um processo legislativo especial mais laborioso do que ordinário, 
previsto para a produção das demais leis. O processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição está 
estabelecido no artigo 60 da Constituição Federal e compreende, em síntese, as seguintes fases:

a) apresentação de uma proposta de emenda, por iniciativa de um dos legitimados (art. 60 I a III);

b) discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros de cada uma delas (art. 60 § 2º);

c) sendo aprovada, será promulgada pelas Mesas das Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem (art. 60 § 3º);
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d)caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não podendo a matéria dela constante 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60 § 5º).

GABARITO: ERRADO.

783. (CESPE/CEBRASPE – 2012 – TCE/ES – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) O poder constituinte derivado 
decorrente, criado pelo poder originário, é imputado às assembleias legislativas de cada 
estado, às quais cabe estruturar a constituição dos estados-membros.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

O poder constituinte derivado decorrente consiste na possibilidade que os estados-mem-
bros têm, em virtude de sua autonomia político-administrativa, de se auto organizarem 
por meio das respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras estabe-
lecidas pela CF.

Solução Completa

Poder Constituinte Derivado é o nome dado ao poder que é legado pelos cidadãos, através do voto, a determinado 
grupo de representantes que terá a tarefa de atualizar ou então criar a Constituição de um determinado Estado 
(O Brasil). Tal poder toma forma através da elaboração de nova constituição que substitui uma outra prévia e 
soberana, até então, ou então modifica a atual por meio da Emenda Constitucional, mudando assim aquilo que, de 
acordo com a percepção da coletividade ou mudanças de contexto social, não se encaixa na atual ordem, jurídica, 
social e política do Estado em si.

É através deste poder que se elaboram ainda as constituições dos estados pertencentes à federação brasileira. O 
Poder Constituinte Derivado recebe ainda o nome de poder instituído, constituído, secundário ou poder de 2º grau.

Dentro deste conceito, o Poder Derivado pode ser dividido ainda em:

Poder Constituinte Derivado Reformador: é o criado pelo Poder Constituinte Originário para modificar as normas 
constitucionais já estabelecidas. Tal modificação é operada através das Emendas Constitucionais. Ao mesmo tempo, 
ao se elaborar uma nova ordem jurídica, o constituinte imediatamente elabora um Poder Derivado Reformador de 
modo a garantir a reforma da Carta após um determinado período em que haja tal necessidade.

Poder Constituinte Derivado Decorrente: também obra do Poder Constituinte Originário. É o poder investidos aos Esta-
dos Membros para elaborar sua própria constituição, sendo assim possível a estes estabelecer sua auto-organização.

Poder Constituinte Derivado Revisor: conhecido também como poder anômalo de revisão ou revisão constitucio-
nal anômala ou ainda competência de revisão. Destina-se a adaptar a Constituição à realidade que a sociedade 
aponta como necessária. Exemplo desta variedade de Poder Derivado é o artigo 3º dos ADCT (Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias), estabelecendo uma revisão à Constituição de 1988 a ser realizada após 5 anos de 
promulgação da mesma, por voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicame-
ral. É importante mencionar que os municípios não possuem o Poder Constituinte Decorrente, para que possam 
organizar uma constituição própria. O município é guiado por uma Lei Orgânica, não se podendo confundir tal lei 
com uma constituição. Em situação semelhante encontra-se o Distrito Federal, que é regido por Lei Orgânica, 
assim como os municípios, aplicando-se o mesmo a este ente, que, apesar disso é autônomo, possui capacidade 
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

GABARITO: CERTO.

784. (FCC – 2006 – TRT/24ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO) A Constituição Federal de 1988 pode ser 
emendada

a) mediante proposta de dois terços das Assembleias Legislativas das unidades da Fe-
deração, cada qual com aprovação da maioria relativa de seus membros.
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b) mediante proposta de pelo menos metade dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal.

c) mediante proposta do Presidente da República em conjunto com todos os Ministros 
de Estado nomeados.

d) para alterar a disposições pertinentes aos direitos sociais assegurados no artigo 6o, 
da Carta.

e) na vigência de intervenção federal, cumpridas as formalidades legais.

Solução Rápida

Pela emenda nº 64, de 04 de fevereiro de 2010 houve alteração no art. 6º da CF incluindo 
alimentação como direito social. Portanto, pode ser emenda alterando os direitos sociais. 
E pelo fato deste item ser a mais correta em relação as demais.

Solução Completa

A: A CF poderá ser emenda de MAIS DA METADE das Assembleias Legislativas da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros. (Art. 60, inciso III da CF)

B: De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (Art. 60, inciso I da CF)

C: Somente o Presidente República, NÃO consta o conjunto de Ministros de Estado nomeados (Art. 60, inciso III da CF)

E: A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio. (Art. 60, inciso III, §1º da CF)

GABARITO: D.

785. (CS/UFG – 2016 – PREFEITURA DE GOIÂNIA/GO – AUDITOR DE TRIBUTOS) O poder constituinte pode 
ser classificado como originário ou derivado. Este, por sua vez, é dividido em reformador, 
decorrente e revisor. No que se refere ao poder constituinte derivado, conclui-se que

a) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

b) o poder constituinte derivado reformador, no texto da CRFB/1988, submete-se a 
algumas limitações expressas de ordem formal, circunstancial, material e temporal.

c) as emendas constitucionais são fruto da ação do poder constituinte derivado revisor, 
e, como decorrência, no texto originário da Carta Política de 1988, podem existir 
acréscimos, supressões ou modificações de normas.

d) a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a sepa-
ração dos poderes e os direitos e garantias individuais não serão objeto de emenda 
constitucional.

Solução Rápida

Art. 60. § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por preju-
dicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Solução Completa

B: O que está errado é somente a última palavra. Segundo doutrinas e
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jurisprudência majoritárias, não há em nossa Constituição limite temporal (aquele que impede alterações durante 
determinado tempo para permitir que suas normas se consolidem).

C: Emendas constitucionais são fruto da ação do poder constituinte derivado REFORMADOR (de reforma, de emenda). 
REVISÃO foi o procedimento previsto no Art. 3º do ADCT. “A revisão constitucional será realizada após cinco anos, 
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 
sessão unicameral.” Existem poucas emendas constitucionais de revisão.

D: Emenda pode. Não pode é emenda tendente a abolir.

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

GABARITO: A.

786. (IBFC – 2013 – PC/RJ – OFICIAL DE CARTÓRIO) Segundo classificação doutrinária, o poder que permite 
que um Estado-membro estruture a sua própria Constituição é denominado:

a) Poder constituinte originário estadual.

b) Poder constituinte derivado decorrente.

c) Poder constituinte derivado reformador.

d) Poder constituinte derivado revisor.

e) Poder constituinte difuso.

Solução Rápida

É o poder de elaborar uma nova Constituição, bem como de reformar a vigente.

ESPÉCIES:

Originário, de 1° grau ou genuíno (poder de fato) – é o poder que elabora uma nova 
Constituição.

Material – é o poder de auto-organização do Estado, resultante das forças políticas do-
minantes em um determinado momento histórico.

Formal – é o órgão que elabora o novo Texto Constitucional.

Derivado, de 2° grau, secundário, relativo ou limitado (poder de direito) – é o poder de 
revisão, de reformulação do Texto Constitucional, bem como o do Estado-Membro de 
uma Federação de elaborar sua própria Constituição.

De reforma ou reformador – é o poder de alteração das normas constitucionais(emenda 
e revisão).

Decorrente – é o poder do Estado-Membro de uma Federação de elaborar sua própria 
Constituição.

Solução Completa

O poder constituinte derivado subdivide-se em decorrente, revisor e reformador.
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Fala-se em decorrente quanto ao poder exercido pelos estados membros na elaboração de suas constituições 
estaduais. Trata-se, nesse caso, de poder secundário, limitado e condicionado pela própria Constituição Federal, 
à qual as constituições estaduais devem se adequar.

O denominado poder constituinte derivado revisor foi estabelecido pela Constituição de 1988 com o intuito de 
adequar a nova Constituição à realidade que o contexto social exigisse, e se exauriu 5 anos após sua promulgação, 
com o fim da eficácia do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo em vista sua limitação temporal.

O poder constituinte derivado reformador, por sua vez, tem a finalidade de reformulação das normas constitucionais, 
de alteração, responsável pela elaboração das emendas constitucionais. O poder reformador não sofre limitações 
temporais pela Constituição Federal, mas sofre limitações circunstanciais, formais e materiais.

GABARITO: B.

787. (IDECAN – 2016 – PREFEITURA DE NATAL/RN – ADVOGADO) Sobre o tema poder constituinte, assinale 
a alternativa INCORRETA.

a) O poder constituinte originário é inicial e incondicionado.

b) O poder constituinte derivado é limitado e condicionado.

c) Em relação aos Territórios Federais não se cogita em manifestação do poder consti-
tuinte derivado decorrente, uma vez que integram a União, não possuindo autonomia 
federativa.

d) Quando tratou do poder constituinte derivado revisor, a Constituição Federal auto-
rizou que a revisão seria realizada com o voto da maioria relativa dos membros do 
Congresso Nacional.

Solução Rápida

Art. 3º, ADCT - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da pro-
mulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral.

Solução Completa

O Poder Originário é limitado, possuindo limites extra legais. Ex.: Parte da doutrina entende como limite o Direito 
Natural. Outra limitação seria o Princípio da Proibição do Retrocesso (“efeito cliquet”), não se pode retroceder na 
tutela dos direitos fundamentais.

GABARITO: D.

788. (MS CONCURSOS – 2010 – SEDS/PE – SARGENTO) Acerca do Poder Constituinte, aponte a alternativa 
CORRETA:

a) No Brasil, o Poder Constituinte Originário é limitado juridicamente, mas incondicio-
nado e soberano em suas decisões.

b) O Poder Constituinte Originário se manifesta unicamente na forma de Assembleia 
Nacional Constituinte ou Convenção.

c) No ordenamento jurídico brasileiro, não é mais possível a manifestação do poder 
constituinte derivado revisor.

d) Para elaborar as Constituições Estaduais, os representantes dos Estados Membros 
exercem o Poder Constituinte Originário.
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e) O Poder Constituinte Derivado Reformador é incondicionado, e sua manifestação 
verificasse por meio das Emendas Constitucionais.

Solução Rápida

O poder reformador aconteceu uma única vez previsto no art. 3° do ADCT da CF/88 e 
não mais é possível. Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, con-
tados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional, em sessão unicameral.

Solução Completa

A: Quando o poder constituinte originário surge ele rompe com a ordem jurídica pretérita sendo inovador, ilimitado.

B: O Poder Constituinte Originário se manifesta na forma de Assembleia Nacional Constituinte/Convenção OU 
OUTORGA.

D: Para elaborar as Constituições Estaduais, os representantes dos Estados-Membros exercem o Poder Constituinte 
DERIVADO.

E: O Poder Constituinte Derivado Reformador é CONDICIONADO e sua manifestação verifica-se por meio das Emendas 
Constitucionais.

GABARITO: C.

789. (ITAME – 2015 – CÂMARA DE EDEIA – PROCURADOR JURÍDICO) Consagrada a ideia da existência de 
um poder constituinte, enquanto poder destinado à criação do Estado e à alteração das 
normas que constituem uma sociedade política. A respeito do poder constituinte, marque 
a alternativa correta:

a) No sistema brasileiro, o exercício do poder constituinte originário implica revogação 
das normas jurídicas inseridas na constituição anterior, apenas quando forem mate-
rialmente incompatíveis com a constituição posterior.

b) De acordo com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucio-
nais estaduais de caráter remissivo, inseridas pelo poder constituinte derivado, que 
remetam à disciplina de determinada matéria na Constituição Federal, não podem 
servir de parâmetro de controle de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça 
Estadual.

c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma 
federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico.

d) O Poder Constituinte atribuído aos Estados Membros é denominado originário-revisor.

Solução Rápida

O exercício do poder constituinte originário rompe por completo com a norma constitu-
cional anterior, portanto, entendo que a Constituição anterior será retirada do mundo 
das normas independentemente se ela é material ou formalmente compatível com a 
nova Constituição, isso porque não é possível a coexistência de duas constituição obras 
do poder constituinte originário de diferentes momentos (regra).

Observação: Se a nova Constituição transforma parte da Constituição antiga em norma 
infraconstitucional = desconstitucionalização
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Se a nova Constituição, permite a vigência temporária das normas da Constituição ante-
rior= Recepção material de norma constitucional.

Solução Completa

a) Forma Federativa de Estado: Segundo o STF, a “Forma de Governo Republicana” é uma cláusula pétrea implícita. 
Já o “Sistema de Governo Presidencialista”, pode ser entendido como uma “cláusula pétrea relativa”, pois, poderá 
ser aprovada um PEC parlamentarista, sendo recomendável a participação direta da população, mediante Plebiscito 
ou Referendo.

b) Direitos e garantias individuais: Em conformidade com o STF, engloba tanto os Direitos Fundamentais (materiais e 
formais), como também os Direitos Sociais. Ressaltando que, tais garantias individuais não estão previstas somente 
no artigo 5º da CF/88, mas se encontram em outros artigos, como por exemplo, o art. 16 da CF sobre a “anterioridade 
eleitoral”, sendo este um direito individual do eleitor.

c) Voto direto, secreto, universal e periódico: votar diretamente sem intermediários entre o povo e os representantes; 
de forma secreta (hoje, é a urna eletrônica); de modo universal, isto é, abrangendo todos sem distinção de classe 
social, econômica ou relativo ao sexo; e periodicamente, para que assim, assegure a alternância no poder, um dos 
aspectos do ideal “Republicano Democrático”.

d) Separação dos Poderes: Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e cada um terá suas 
funções típicas (primárias) e atípicas (secundárias), mas, observando o sistema de “freios e contrapesos” (meca-
nismo utilizado para garantir o equilíbrio e harmonia entre os poderes por meio de controle recíprocos). Desta 
maneira, não será possível uma EC reduzindo a independência de um poder com relação aos demais. Relembrando 
que, a “tripartição dos poderes” foi citada pela primeira vez por “Aristóteles”, que, segundo ele, existiam 3 funções 
distintas, mas exercida pelo Soberano. Ocorre que, MONTESQUIEU, com sua obra “Espírito das Leis”, reafirmou a 
citação de Aristóteles, mas, diferentemente deste, defendeu que cada um desses poderes DEVEM ser exercidos 
por órgãos distintos, autônomos e independentes.

GABARITO: C.

790. (FCC – 2006 – TRT/24ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO) Eventual proposta de emenda à Constituição 
Federal alterando dispositivos constitucionais referentes à saúde e à previdência social, 
rejeitada pela Câmara dos Deputados, NÃO pode ser reapresentada

a) por afrontar cláusula pétrea.

b) na ocorrência do estado de emergência.

c) na mesma sessão legislativa.

d) pelos membros da Câmara dos Deputados.

e) pelos membros do Senado Federal.

Solução Rápida

No Art.60, temos que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a ABOLIR, mas pode haver propostas que aumentem benefícios, no caso desta questão, 
ela só não pode ser reapresentada porque foi rejeitada.

Solução Completa

O fato de os direitos sociais serem ou não considerados como cláusulas pétreas parece ainda não estar pacificado 
pela nossa doutrina e jurisprudência.

Há certa divergência quanto a extensão dos denominados “direitos e garantias individuais”.
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Em tempos de se falar em direitos de primeira, segunda, terceira, e até mesmo de quarta e quinta gerações, há certa 
tendência em se ampliar o sentido dos denominados “direitos e garantias individuais” como cláusulas imodificáveis 
pelo nosso Poder Constituinte Originário, de forma a abranger os direitos sociais.

Isso, conforme contida pesquisa realizada junto à doutrina e acórdãos do STF.

GABARITO: C.

791. (BIG ADVICE – 2017 – PREFEITURA DE PARISI/SP – PROCURADOR JURÍDICO) O Poder Constituinte Derivado 
Reformador possui algumas limitações, as quais se subdividem em temporais, circuns-
tanciais, formais e materiais. Assinale a alternativa que descreve as limitações materiais:

a) Versam sobre matérias que não podem ser objeto de emenda, o que a doutrina de-
nomina de “cláusulas pétreas”.

b) Referem-se à existência de legitimados específicos para a propositura de emendas 
constitucionais.

c) Traduzem a necessidade de quórum qualificado de três quintos, em dois turnos, em 
cada casa do Congresso Nacional, com promulgação pelas mesas do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, para a edição de emendas constitucionais.

d) São as que impedem alteração da Constituição por um determinado período de 
tempo.

e) São aquelas que impedem a alteração da Constituição em momentos de extrema 
gravidade.

Solução Rápida

Limitações materiais ao poder de reforma: previsão constitucional no Art.60, §4º da CRFB/88.

Não podem ser objeto de emenda matéria tendente a abolir:

Art.60, § 4º da CF/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

Solução Completa

1) NATUREZA JURÍDICA:

a) concepção jusnaturalista (Abade Sieyés): incondicionado, permanente, inalienável (Poder Jurídico/ Poder de 
Direito);

b) concepção positivista (Georges Burdeau): inicial, autônomo, incondicionado (Poder da Fato/ Poder Político);

2) LEGITIMIDADE:

a) Subjetiva (titularidade do Poder Constituinte): povo; nação;

b) Objetiva (Conteúdo): valores radicados na sociedade;

3) DECORRENTE:

a) natureza jurídica: Poder Jurídico/ Poder de Direito;
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b) fundamento: arts. 25 CF/88 e 11 ADCT - princípio da simetria;

c) características: secundário, limitado e condicionado

4) DERIVADO:

a) Reformador: alterações específicas e pontuais

b) Revisor: caráter geral (via extraordinária - art. 3º ADCT)

5) LIMITAÇÕES:

a) Temporais:

a.1) Poder Reformador: não possui limitações temporais (art. 60 CF);

a.2) Poder Revisor: possui limitação temporal (art. 3º ADCT);

b) Circunstanciais:

b.1) Art. 60, § 1º, CF - Intervenção Federal, Estado de Sítio e Estado de Defesa;

c) Formais:

c.1) Subjetiva: art. 60, caput, CF

c.2) Objetiva: art. 60, § 2º, 3º, 5º

d) Materiais:

d.1) Cláusulas Pétreas:

d.1.1) Expressas: art. 60, § 4º, CF; art. 150, VI, a’, CF, art. 16, CF; direitos e garantias individuais;

d.1.2) Implícitas: direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos.

GABARITO: A.

792. (FGV – 2018 – CÂMARA DE SALVADOR – ANALISTA LEGISLATIVO) Foi apresentada proposta de emenda 
constitucional subscrita por um terço dos Deputados Federais. A proposta almeja criar um 
imposto e contém disposição expressa determinando a sua cobrança em relação a fatos 
geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro, excepcionando, com isso, a vedação 
contida no Art. 150, III, b, da Constituição da República de 1988.

À luz da sistemática constitucional a respeito dos limites materiais e formais ao exercício do 
poder reformador, a proposta:

a) não afronta os limites materiais, pois somente os direitos e garantias individuais 
previstos no Título II da Constituição não podem ser alterados via emenda.

b) afronta os limites formais, pois a proposta de emenda deveria ser apresentada, con-
juntamente, por um terço dos Deputados Federais e um terço dos Senadores.

c) não afronta os limites materiais, pois a vedação à cobrança de imposto em relação a fa-
tos geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro não configura direito individual.

d) afronta os limites materiais, pois quaisquer direitos e garantias individuais previstos na 
Constituição, mesmo fora do Título II, devem ser respeitados pelo poder reformador.

e) afronta os limites formais, pois somente o Presidente da República pode apresentar 
propostas de emenda que criem tributos.

Solução Rápida
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Princípio da anterioridade tributária (Art. 150, III, b) - É CLÁUSULA PÉTREA, mesmo es-
tando no Art. 150, pois é uma garantia individual do cidadão contribuinte. Os direitos 
e garantias individuais, apesar de serem sistematicamente elencados no Art. 5º não se 
restringem a ele, encontram-se espalhados por todo o texto constitucional.

Solução Completa

CF, Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Logo, não há violação quanto a um limite formal. Ademais, não é somente o Presidente da República que pode 
apresentar propostas de emenda que criem tributos. Portanto, eliminam-se as alternativas “b” e “e”.

CF, Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

A alternativa “a” está errada, pois não são somente os direitos e garantias individuais previstos no Título II da 
Constituição que não podem ser alterados via emenda. Há outros direitos que não podem ser alterados, conforme 
o dispositivo acima. Além disso, pode haver alteração dos direitos e garantias individuais visando melhorá-los, por 
exemplo. O que não pode é alterá-los com a pretensão de aboli-los ou reduzi-los.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADIN 939, já declarou que o princípio da anterioridade tributária é cláusula 
pétrea, pois consiste em garantia individual do contribuinte, confirmando, a Corte Maior, a existência de direitos e 
garantias de caráter individual dispersos no texto constitucional.

GABARITO: D.

793. (AOCP – 2015 – EBSERH – ADVOGADO) Quanto ao Poder Constituinte, assinale a alternativa correta.

a) O Poder Constituinte Originário tem limitações previstas na Constituição Federal de 1988.

b) O Poder Constituinte Derivado tem poderes ilimitados garantidos pela Constituição 
Federal de 1988.

c) O Poder Constituinte Originário é incondicionado, apesar de se submeter a regras 
de forma.

d) O Poder Constituinte Decorrente é derivado, subordinado e incondicionado.

e) O Poder Constituinte Derivado sofre limitações formais e materiais.

Solução Rápida

O poder constituinte derivado é:

SECUNDÁRIO: Advém do Poder Originário e depende da Constituição que o prevê.

SUBORDINADO: Limita-se ao poder Originário.

CONDICIONADO: Há limites materiais e formais.

CONTÍNUO: Ainda que reforme ou modifique a Constituição, dá continuidade à obra do 
constituinte originário.
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Solução Completa

O Poder Derivado não é incondicionado como diz a alternativa D, ele tem formas estabelecidas de manifestação, 
por exemplo, emenda constitucional (no caso do poder derivado reformador).

GABARITO: E.

794. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO-5° Região Prova: Auxiliar Administrativo) Alguns autores apon-
tam como marco inicial dos direitos fundamentais a Magna Carta inglesa []1215]. Os direitos 
ali estabelecidos, entretanto, não visavam a garantir uma esfera irredutível de liberdades aos 
indivíduos em geral, mas, sim, essencialmente, a assegurar poder político aos barões mediante 
a limitação dos poderes do rei.

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional descomplicado. 16. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

Segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item com relação aos direitos fundamentais.

Suponha-se que um casal de estrangeiros que estava a serviço de seu país no Brasil tenha tido 
uma criança, nascida no território brasileiro. Nesse caso, a criança será considerada como 
brasileira nata.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O item se torna incoerente quando utiliza de exemplo o caso de um brasileiro naturali-
zado, o erro da questão é verificado quando os estrangeiros estão a serviço de seu país.

SOLUÇÃO COMPLETA

Todavia é sempre bom verificar os casos e os fundamentarem em texto legal, no caso em tela, podemos utilizar 
como fundamento legal a Constituição Federal no seu artigo 12, I, “A”:

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país.

O erro está ao final da questão, considerando a criança como brasileira NATA. Se os estrangeiros NÃO estivessem 
a serviço do seu país a criança poderia ser considerada brasileira nata.

795. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-CE Prova Técnico Ministerial) Acerca de direitos e ga-
rantias fundamentais, julgue o item a seguir. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de 
presidente da Câmara dos Deputados.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Nós temos um rol taxativo de pessoas que podem ocupar certos cargos em nosso país. 
A presidência da Câmara dos Deputados está inclusa dentro desse rol, sendo assim, é o 
que torna a questão errada.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Quando a questão envolve o artigo 12 da Constituição Federal, há a necessidade de decorar esse rol, pois muitas 
questões tentarão te pegar no erro, decorre esse rol do artigo 12, § 3º:

Art� 12�, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas;

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Se preferir, para auxiliá-lo na memorização, utilize o mnemônico MP3.COM:

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

796. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO – 1ª Região Prova: Profissional Administrativo) A Constituição 
Federal de 1988 traz, em seu Título II, denominado “Dos Direitos e das Garantias Fundamentais”, 
disposições relacionadas aos direitos e aos deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais, 
à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, entre outras. Com base no ordenamento 
constitucional, julgue o item.

A Constituição Federal de 1988 dispõe que nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado e 
que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Veja: a regra é de que o brasileiro NATO nunca poderá ser extraditado. Mas quando fala-
mos em estrangeiro, este pode ser extraditado – tendo uma exceção que, não pode ser 
extraditado nos casos de crime político ou de opinião.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Constituição Federal prevê os casos de extradição, no artigo 5º:

“LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;”

Complementando o estudo, brasileiro naturalizado pode ser extraditado nos casos de crime comum desde que pra-
ticado ANTES de sua naturalização ou por tráfico de drogas, não importando o momento do cometimento do crime.
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797. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Prova: Nutricionista Fiscal) Com relação à naciona-
lidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Os integrantes do Conselho da República devem ser, todos, brasileiros natos.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O Conselho da República PODE conter brasileiros naturalizados, preste atenção em ques-
tões com apontamentos como DEVEM.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vejamos o erro da questão, quando DEVEM conter somente brasileiros nato, há erro baseando-se no artigo 89, VII, 
da Constituição Federal:

Art� 89� O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente 
da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três 
anos, vedada a recondução.

O texto da Constituição que prevê os cargos privativos de brasileiros nato está no artigo 12, 3º:

Art. 12. § 3. São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

798. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Prova: Nutricionista Fiscal) Com relação à naciona-
lidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

A naturalização estrangeira do brasileiro nato induz invariavelmente à perda da nacionalidade 
original.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Invariavelmente significa que é feito de forma invariável, sem alteração ou modificação, 
ou seja, não há possibilidade de nenhuma exceção, o que sabemos que em nosso direito 
é praticamente impossível, salvo determinados casos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Adentremos a verificação dessa questão pelo fundamento legal na Constituição Federal:

Art� 12� São brasileiros:

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

Como há exceção, vamos a uma delas: se o brasileiro nato adquirir outra nacionalidade pelo reconhecimento de 
nacionalidade originária pela lei estrangeira ou pela imposição de naturalização (como condição de permanência 
ou para exercício de direitos civis), não perderá a condição de nato.

799. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Prova: Nutricionista Fiscal) Com relação à naciona-
lidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

As espécies de naturalização no Brasil, por decorrerem da própria ideia de soberania, são todas 
uma discricionariedade estatal.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Há casos de naturalizações que são vinculadas e não somente discricionárias, a caráter 
de exemplo os casos de naturalização extraordinária.

SOLUÇÃO COMPLETA

O artigo 12, II, da Constituição Federal nos mostra quem são o brasileiros naturalizados:

Art� 12� São brasileiros:

II – naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

§ 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição.
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Os casos da alínea “a” são considerados de naturalização ordinária; os casos da alínea “b” são casos de naturalização 
extraordinária ou quinzenária. Os casos da alínea “a” são discricionários e os da alínea “b” são vinculados, portanto 
aqueles que mesmo tendo cumprido os requisitos, não há do que se falar em direito subjetivo da nacionalidade 
brasileira, sendo esse direito avaliado pelo chefe do poder executivo, e esses possuem o direito subjetivo à nacio-
nalidade brasileira, desde que haja o cumprimento dos pressupostos subjetivos, em outras palavras: não tendo 
sido condenado penalmente durante os 15 anos de residência no Brasil e feito o requerimento de naturalização, o 
chefe do poder executivo não pode negar o procedimento.

800. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS) Prova: Nutricionista Fiscal) Com relação à naciona-
lidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

A naturalização pode ser expressa ou tácita, somente se admitindo no Brasil, atualmente, a 
primeira modalidade.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A naturalização tácita não há a dependência de vontade do estrangeiro, esse efeito acon-
tece por intermédio de lei especial, sendo concedida pelo Estado de ofício para quem 
atende os requisitos determinados.

SOLUÇÃO COMPLETA

Já a naturalização expressa tem o requerimento do estrangeiro para as autoridades competentes.

A Lei de Migração em seu artigo 71 confirma que a naturalização expressa:

Art� 71� O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder 
Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação.

A Constituição Federal estabelece somente a naturalização expressa, dividindo-se em ordinária e extraordinária, 
também conhecida como quinzenária, sendo previstas estas no artigo 12 da norma:

Art� 12� São brasileiros:

II – naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

801. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV-AM Prova: Assistente Administrativo) Helmer  e  Lindy,  estran-
geiros,  casados,  estavam  a  serviço  de  seu  país  no  Brasil.  Lindy,  grávida  de  oito meses,  
teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o  parto na cidade de Manaus-AM. 
O filho nasceu saudável e foi  batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar  no 
país de seus pais.

(Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, 
onde conheceu Ana,  brasileira nata, com quem se casou.) 

O  casal  Carlos  e  Ana  retornou  ao  país  dos  pais  de  Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Caso venha a morar no Brasil, Carlos não poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Carlos não é brasileiro NATO, ele seria se seus pais não estivessem a serviço de seu país.

SOLUÇÃO COMPLETA

Lembre-se bem: alguns cargos são privativos de brasileiros NATOS, ocorre que Carlos não é brasileiro NATO – sendo 
assim, utiliza-se como base o artigo 12, I, “a” da Constituição Federal:

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país.

Os cargos privativos de brasileiros NATOS estão no §3º do artigo supracitado:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

802. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV-AM Prova: Assistente Administrativo) Helmer  e  Lindy,  estran-
geiros,  casados,  estavam  a  serviço  de  seu  país  no  Brasil.  Lindy,  grávida  de  oito meses,  
teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o  parto na cidade de Manaus-AM. 
O filho nasceu saudável e foi  batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar  no 
país de seus pais.

(Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, 
onde conheceu Ana,  brasileira nata, com quem se casou.) 

O  casal  Carlos  e  Ana  retornou  ao  país  dos  pais  de  Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Além da distinção prevista na Constituição Federal de 1988, a lei não poderá estabelecer dis-
tinção entre brasileiro nato e naturalizado.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É verificado, lei infraconstitucional não pode fazer tal distinção de nato ou naturalizado, 
já a Constituição Federal tem esse poder.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Constituição Federal se salvaguarda quanto a diferenciação entre esses dois tipos de brasileiros em seu artigo 
12, § 2º:

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição.

Vejamos os casos de exceção:

Cargos privativos de brasileiros natos:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

Vagas do Conselho da República do artigo 89, VII (6 para brasileiros NATOS):

Art� 89� O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente 
da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três 
anos, vedada a recondução.

Brasileiros naturalizados e sua extradição, no artigo 5º, LI:

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali-
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

Donos de empresas de rádio ou TV, no artigo 222:

Art� 222� A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasi-
leiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sede no País.
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803. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV-AM Prova: Assistente Administrativo) Helmer  e  Lindy,  estran-
geiros,  casados,  estavam  a  serviço  de  seu  país  no  Brasil.  Lindy,  grávida  de  oito meses,  
teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o  parto na cidade de Manaus-AM. 
O filho nasceu saudável e foi  batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar  no 
país de seus pais.

(Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, 
onde conheceu Ana,  brasileira nata, com quem se casou.) 

O  casal  Carlos  e  Ana  retornou  ao  país  dos  pais  de  Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Caso seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República 
Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacio-
nalidade brasileira, João poderá ser considerado como brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Questão da fácil resolução, tendo-se que atentar que a mãe de João é brasileira nata, 
sendo assim João tem a possibilidade de optar por essa nacionalidade e ser considerado 
brasileiro NATO.

SOLUÇÃO COMPLETA

Apenas para aprofundar a leitura, temos de verificar o artigo 12, I, “c”, da constituição federal, que é praticamente 
de onde a questão fora copiada:

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Tendo João se utilizado do critério de JUS SANGUINIS (significa “direito de sangue” e indica um princípio pelo qual 
uma cidadania pode ser atribuída a um indivíduo de acordo com sua ascendência e origem étnica), mesmo que 
nasceu no exterior, pode ser considerado brasileiro nato atendendo os requisitos da alínea “c”.

804. (Ano: 2020 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Cascavel - PR Provas: Administrador Hospitalar) Segundo a 
Constituição Federal, são brasileiros natos os:

a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 
que estes estejam a serviço de seu país.

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
não esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira.
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d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram 
a nacionalidade brasileira.

e) Portugueses com residência permanente no País.

GABARITO: C.
SOLUÇÃO RÁPIDA

A alternativa preenche todos os requisitos do artigo 12, I, da Constituição Federal:

Art. 12. São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 
que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Fe-
derativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.

SOLUÇÃO COMPLETA

a) O erro está em que os pais estavam a serviço do seu país, tendo infringido o artigo 12, I, “a”:

b) Sendo assim, os pais devem tem estar a serviço do Brasil, muito parecido com o item anterior.

d) A alternativa confunde os conceitos de brasileiro NATO e NATURALIZADO, o caso da alternativa é um caso de 
brasileiro NATO e não naturalizado, baseando-se no artigo 12, II, “B”.

e) Os portugueses não são considerados brasileiros natos, contudo desde que haja a reciprocidade de direitos entre 
brasileiros e portugueses, de acordo com artigo 12, § 1º:

§ 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

805. (Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Cariacica - ES Prova: Guarda Municipal I) A Constituição Federal 
prevê que é privativo de brasileiro nato o cargo de:

a) Presidente da República.

b) Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

d) Ministro de Estado da Saúde.

e) Ministro de Estado da Economia.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Dentre as alternativas, somente a alternativa A está contida no rol do artigo 12, 3º da 
Constituição Federal.
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SOLUÇÃO COMPLETA

O texto da Constituição que prevê os cargos privativos de brasileiros nato está no artigo 12, 3º:

Art. 12. § 3 São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

Não estando dentro desse rol, há a possibilidade de brasileiros naturalizados adentrarem esse cargo.

806. (Ano: 2020 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Imbé - RS Prova: Engenheiro Civil) Segundo as disposições 
do Art. 12 da Constituição Federal, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

a) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

b) Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública.

c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

d) Deputado Federal.

e) Senador da República.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Dentre as alternativas, somente a alternativa A está contida no rol do artigo 12, 3º da 
Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

O texto da Constituição que prevê os cargos privativos de brasileiros nato está no artigo 12, 3º:

Art. 12. § 3. São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
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V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

Não estando dentro desse rol, há a possibilidade de brasileiros naturalizados adentrarem esse cargo.

Verifique: as alternativas D e E são para qualquer brasileiro naturalizado, porém não há a possibilidade de um 
brasileiro naturalizado se tornar presidente da câmara ou do senado.

807. (Ano: 2020 Banca: IPEFAE Órgão: Prefeitura de São João da Boa Vista - SP Prova: Procurador) Pietro Ferrari 
nasceu no ano de 1990, no exterior (na Itália), durante serviço de seus pais, que eram diplo-
matas, em prol do governo federal brasileiro. Pietro, hoje, deseja seguir carreira diplomática 
brasileira. Sobre a situação apresentada, escolha a alternativa correta:

a) Pietro Ferrari não poderá seguir a carreira diplomática brasileira em nenhuma hipó-
tese, pois é considerado estrangeiro e não tem direito de naturalizar-se brasileiro, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira.

b) Caso possua bens móveis ou imóveis no Brasil, bem como filhos brasileiros, Pietro 
Ferrari poderá se naturalizar brasileiro, mas a ele é defeso seguir a carreira diplomática.

c) Se Pietro Ferrari desejar seguir a carreira diplomática, deverá residir no Brasil por 1 
(um) ano ininterrupto a fim de obter automaticamente a nacionalidade brasileira.

d) Pietro Ferrari, na situação em apreço, não precisará se naturalizar, pois já é conside-
rado brasileiro nato pela Constituição Federal brasileira de 1988, estando apto para 
seguir a carreira diplomática.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Como seus pais estavam a serviço do Brasil ele pode ser considerado como brasileiro 
NATO, sendo brasileiro nato, ele pode ser diplomata – que é cargo privativo de brasileiros 
com esse tipo de naturalização.

SOLUÇÃO COMPLETA

Somente para aprofundar a leitura, sempre verifique o artigo 12, §3º:

Art. 12. § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
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V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

a) Pietro é considerado brasileiro nato.

b) Não há exigência de posse bens imóveis para adquirir naturalização brasileira.

c) Não há a possibilidade de brasileiro naturalizado adentrar à carreira diplomática, como a alternativa demonstra 
um caso de naturalização, no caso da alternativa, Pietro seria brasileiro naturalizado.

808. (Ano: 2020 Banca: IDECAN Órgão: IF-RR Prova: Assistente Administrativo) Com base nas disposições cons-
titucionais sobre a nacionalidade, analise as afirmativas a seguir:

I. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

II. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturaliza-
ção, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

III. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral.

Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta.

b) se somente a afirmativa II estiver correta.

c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Todos os itens estão corretos de acordo com a Constituição Federal, todos com funda-
mento no artigo 12 da Constituição Federal:

I: Art. 12, I, “a”.

II: Art. 12, § 4º.

III: Art. 12, II, “a”.
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SOLUÇÃO COMPLETA

I: Claramente é o que prevê o artigo 12, I, “a”, haveria um erro se o item tivesse citado que os estrangeiros “estives-
sem a serviço de seu país”.

II: Verificado que se encaixa perfeitamente ao artigo 12, § 4º, pois as atividades nocivas ao interesse nacional.

III: Obviamente baseando-se no artigo 12, II, “a”, que é o caso de naturalização extraordinária prevista na consti-
tuição federal.

809. (Ano: 2020 Banca: IBGP Órgão: Prefeitura de Itabira - MG Prova: Técnico em Edificações) Márcio é empregado 
de uma empresa privada brasileira. Estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com 
uma italiana, e tiveram o primeiro filho naquele país. Márcio fez o registro de nascimento do 
seu filho na embaixada brasileira em Roma, com a intensão de que seu filho tivesse naciona-
lidade brasileira. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto a 
sua nacionalidade, o filho de Márcio é considerado:

a) Brasileiro nato, porque apesar de nascer em território estrangeiro, seu pai é brasileiro 
e o registrou em repartição brasileira competente.

b) Estrangeiro, pois nasceu fora do Brasil, e apesar de seu pai ser brasileiro, não estava 
a serviço da República Federativa do Brasil.

c) Estrangeiro, pois nasceu em território italiano e sua mãe tem nacionalidade italiana.

d) Brasileiro naturalizado, pois seu pai é brasileiro, mas nasceu fora do território brasileiro.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O que torna a alternativa definitivamente correta, é que, Márcio não estava a favor do 
governo brasileiro e fez o registro de seu filho em órgão competente, dessa forma segundo 
artigo 12, I, “c” esta é alternativa correta.

SOLUÇÃO COMPLETA

Assim sendo, precisamos do rol do artigo 12 para verificar qual a situação o filho de Márcio:

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

II – naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

b) A alternativa se torna incorreta invertendo as informações, lembre-se do alínea “b” do inciso I.
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c) Muito semelhante à alternativa B, porém como seu pai registrou seu nascimento em órgão competente, isso o 
torna brasileiro nato.

d) Brasileiro NATO, mesmo que tenha nascimento no exterior do território brasileiro, Márcio o registrou em órgão 
competente.

810. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Valiprev - SP Prova: Analista de Benefícios Previdenciários) Suponha que 
Joana é brasileira naturalizada e que, após a naturalização, ela praticou dois crimes de homi-
cídio que resultaram na morte de Leonardo e Sandra, ambos brasileiros.

De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que Joana:

a) não será extraditada e não será levada à prisão ou nela mantida, quando a lei admitir 
a liberdade provisória, com ou sem fiança.

b) apenas poderia ser extraditada por decisão do Supremo Tribunal Federal se cometesse 
crime político ou de opinião contra o interesse nacional.

c) terá concedida sua extradição, e serão admissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos, tendo em vista a gravidade dos crimes cometidos.

d) não será extraditada, mas, caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão.

e) será extraditada após o devido processo legal e poderá sofrer pena de banimento.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Não há do que se falar em extradição, pois Joana cometeu os crimes APÓS sua naturali-
zação, se fosse o caso de cometimento de crime comum antes de sua naturalização ou 
de tráfico de drogas a qualquer momento, poderíamos falar sobre possível extradição.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja bem, brasileiro NATO, nunca poderá ser extraditado.

Já para o brasileiro naturalizado, existem as duas possibilidade do artigo 5º, LI e LII da Constituição Federal:

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali-
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

811. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Valiprev - SP Prova: Analista de Benefícios Previdenciários) Philippe e sua 
esposa Sophie são franceses. Quando Sophie completou sete meses de gestação, eles decidi-
ram passar férias no Brasil, mas uma intercorrência provocou a aceleração do parto, e Marie, 
primeira filha do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos.

Jéssica nasceu na Islândia, é filha de João, brasileiro, e Leona, finlandesa. Jéssica veio residir 
no Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que:

a) Marie e Jéssica são ambas brasileiras naturalizadas.

b) Marie é brasileira nata, e Jéssica é brasileira naturalizada.
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c) Marie e Jéssica somente serão consideradas brasileiras naturalizadas após residirem 
pelo menos quinze anos ininterruptos no Brasil.

d) Marie e Jéssica são brasileiras natas.

e) Marie é brasileira nata, e Jéssica poderá ser considerada brasileira naturalizada apenas 
após comprovar residência por um ano ininterrupto no Brasil e sua idoneidade moral.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Sempre tenha o artigo 12 da Constituição Federal à vista. Marie e Jéssica são brasileiras 
natas com fundamento no artigo: 12, I, “a” e “c”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Verifique que Marie nasceu no Brasil e que seus pais estavam apenas de férias, não estavam a trabalho de seu 
governo, portanto pode ser brasileira nata.

Jéssica está dentro do que permite a Carta Magna, filha de brasileiro e atingindo a maioridade pode ter essa opção.

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

812. (Ano: 2020 Banca: IBGP Órgão: Prefeitura de Itabira - MG Provas: Arquiteto) A lei não poderá estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição de 
1988. Há, portanto, cargos que são privativos de brasileiro nato, EXCETO:

a) Presidente e Vice-Presidente da República.

b) Presidente da Câmara dos Deputados.

c) Ministros dos Tribunais Superiores (STJ e STF).

d) Presidente do Senado Federal.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A incoerência está em que há a possibilidade de brasileiro naturalizado seja ministro do 
STJ, ele não pode ser ministro do STF.

SOLUÇÃO COMPLETA

Observe, sempre verifique o artigo 12, § 3º:

Art. 12. § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;
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II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa.

Lembre-se sempre do mnemônico MP3.COM

M Ministro do Supremo Tribunal Federal.

P3 Presidentes (Do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice da República).

C Carreira diplomática.

O Oficial das forças armadas.

M Ministro do Estado de Defesa.

813. (Ano: 2019 Banca: UNESPAR Órgão: Prefeitura de Pinhais - PR Prova: Guarda Municipal) De acordo com a 
Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 
nos casos previstos na Constituição Federal.

b) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pai 
e mãe estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

c) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe bra-
sileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

d) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade bra-
sileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 
um ano ininterrupto e idoneidade moral.

e) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O erro da alternativa está em afirmar que são brasileiros naturalizados, o correto é que 
será considerado brasileiro NATO, pois o pai ou a mãe estão a serviço do governo brasileiro.

SOLUÇÃO COMPLETA

Verifique o artigo 12 para responder essa questão:

Art� 12� São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da Repú-
blica Federativa do Brasil;
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c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

II – naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

814. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ/AM – ASSISTENTE JUDICIÁRIO) Com relação à perda da nacionalidade 
de brasileiro, julgue o item que se segue.

Perderá a nacionalidade de brasileiro aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente 
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva 
ao interesse nacional;

Solução Completa

Esse caso de perda de nacionalidade só se aplica ao naturalizado e, por causa disso, ele também perderá seus 
direitos políticos (art. 12, §4º, I e art. 15, I da CF).

O brasileiro nato também pode perder sua nacionalidade, mas só quando adquirir outra nacionalidade e não for caso 
das exceções previstas na CF (reconhecimento de nacionalidade originária e imposição, pela norma estrangeira, 
de naturalização para permanecer no território ou exercer direitos civis).

GABARITO: CERTO.

815. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ/AM – ASSISTENTE JUDICIÁRIO) Com relação à perda da nacionalidade 
de brasileiro, julgue o item que se segue.

Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade bra-
sileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

CF/88 Art. 12. § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 
estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício 
de direitos civis;
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Solução Completa

Ele perderá a nacionalidade se adquirir outra, exceto nos casos estabelecidos pela nossa Constituição, quais sejam:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

GABARITO: CERTO.

816. (CESPE/CEBRASPE – 2012 – MPE/PI – ANALISTA MINISTERIAL) A respeito de direitos e garantias fun-
damentais e nacionalidade, julgue os itens seguintes.

O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Segundo a previsão do inciso LI, do art. 5º, da CF, nenhum brasileiro nato poderá ser 
extraditado.

Porém, os brasileiros natos podem perder a nacionalidade, sim, desde que adquiram outra 
nacionalidade e a lei desse país (da nova nacionalidade) não aceite o reconhecimento da 
nacionalidade originária (art. 12, §4º, inc. II, “a”).

Solução Completa

O brasileiro NATO jamais poderá ser extraditado.

Já o brasileiro NATURALIZADO poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização; 
ou comprovado, a qualquer tempo, envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

O brasileiro NATO poderá perder sua nacionalidade caso ele solicite, voluntariamente, nacionalidade de outro país.

GABARITO: CERTO.

817. (CESPE/CEBRASPE – 2012 – TRE/RJ – ANALISTA JUDICIÁRIO) Os efeitos jurídicos de sentença transi-
tada em julgado que trate da perda da nacionalidade brasileira não são personalíssimos, 
podendo-se estender, portanto, a terceiros.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Quanto à perda da nacionalidade, é personalíssima, ou seja, não se estende a ascen-
dentes ou descendentes, mas fixa-se na pessoa em questão. Dessa forma se manifesta 
Celso de Mello:

A perda da nacionalidade é individual; ela não atinge os filhos, a esposa, etc. É o que está 
consagrado no art. 5 da Convenção de Montevidéu de 1933.

Solução Completa

Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate da perda da nacionalidade brasileira são per-
sonalíssimos, não podendo se estender, portanto à terceiros. Assim dispõe a doutrina especializada: A perda da 
nacionalidade é individual; ela não atinge os filhos, a esposa, etc. É o que está consagrado no art. 5º da Convenção 
de Montevidéu de 1933.

GABARITO: ERRADO.
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818. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – NUTRICIONISTA) Com relação à nacionalidade na Constituição 
Federal de 1988, julgue o item.

A naturalização estrangeira do brasileiro nato induz invariavelmente à perda da nacionalidade 
original.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

CF. Art. 12, § 4.º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: (...) II - adquirir 
outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 
estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício 
de direitos civis.

Solução Completa

Se o brasileiro nato adquirir outra nacionalidade pelo reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estran-
geira ou pela imposição de naturalização (como condição de permanência ou para exercício de direitos civis), o 
brasileiro não perderá a condição de nato.

GABARITO: ERRADO.

819. (CESPE/CEBRASPE – 2008 – STF – ANALISTA JUDICIÁRIO) O cargo de ministro do STJ é privativo de 
brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Solução Completa

Ministro do STF, SIM.

Ministro do STJ, NÃO.

GABARITO: ERRADO.
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820. (MPE/SC – 2014 – MPE/SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA) Analise o enunciado da questão abaixo e as-
sinale se ele é Certo ou Errado.

Ao tratar da nacionalidade, dispõe o texto constitucional que são privativos de brasileiro nato 
os cargos da carreira diplomática.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 12. São brasileiros:

V - da carreira diplomática.

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da República

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: CERTO.

821. (QUADRIX – 2017 – CEFECI – SERVIÇOS DE RECEPÇÃO) A respeito da nacionalidade, julgue o seguinte 
item de acordo com o texto da CF.

Os cargos de ministros de Estado são privativos de brasileiros natos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: ERRADO.
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822. (CESPE/CEBRASPE – 2008 – MTE – AGENTE ADMINISTRATIVO) Antônio, brasileiro naturalizado, médico 
de formação e ex-senador da República, foi escolhido pelo presidente da República para 
o cargo de ministro das Relações Exteriores. Após tomar posse, auxiliou o presidente na 
assinatura de um tratado internacional. Alguns anos depois, foi requerida a sua extradição 
por ter, antes da sua naturalização, praticado crime contra o sistema financeiro de seu 
país de origem.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

Mesmo que cumpridos os demais requisitos legais, Antônio não poderia ocupar o cargo de 
ministro das Relações Exteriores, já que esse cargo é privativo de brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: ERRADO.

823. (CESPE/CEBRASPE – 2011 – AL/CE – ANALISTA LEGISLATIVO) A respeito dos direitos e garantias funda-
mentais, julgue o item subsequente.

O brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, mas não poderá ocupar o cargo de presidente 
do Senado, privativo de brasileiro nato.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida
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Para ser senador ou deputado, não precisa ser nato. A ressalva é que o naturalizado não 
pode ocupar a presidência das Casas Legislativas, porque esses cargos estão na ordem 
de vocação sucessória à Presidência da República.

De igual modo, o naturalizado poderá ocupar os cargos de governador, prefeito, ministro 
do STJ, delegado de polícia, além de poder ser ministro de Estado em todas as pastas, 
exceção feita à Defesa (pode o brasileiro naturalizado, inclusive, ocupar o cargo de mi-
nistro das relações exteriores).

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: CERTO.

824. (VUNESP – 2013 – TJ/SP – JUIZ) É (São) cargo(s) eletivo(s) privativo(s) de brasileiros:
a) natos ou naturalizados o cargo de Presidente do Senado Federal.
b) natos ou naturalizados o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.
c) natos o cargo de Presidente das Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal).
d) natos os cargos de Deputado Federal e de Senador da República.

Solução Rápida

São privativos de Brasileiro nato:MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

Solução Completa

Para facilitar o entendimento e memorização, notem que os primeiros incisos (I a IV) correspondem à linha suces-
sória presidencial, apontada pelo Artigo 80 abaixo.

Se o presidente há de ser brasileiro nato, nada mais lógico que se requerer o cargo de brasileiro nato a todos aqueles 
que podem estar destinados a sucedê-lo, ainda que temporariamente, uma vez que não faria sentido confiar a 
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administração do país a brasileiros naturalizados, potencialmente contaminados por interesses internacionais. Os 
demais cargos também são estratégicos à defesa interna e à representação dos interesses do país.

GABARITO: C.

825. (FCC – 2013 – MPE/AM – AGENTE DE APOIO) É privativo de brasileiro nato o cargo de :

a) Deputado Federal.

b) Ministro de Estado da Fazenda.

c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

d) Ministro de Estado da Defesa.

e) Governador de Estado

Solução Rápida

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

Solução Completa

O cargo de Presidente é privado. Se por um acaso algo acontecesse a ele, quem assumiria seria o seu vice. Dando 
prosseguimento a sucessão, viria o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e por fim 
o ministro do Supremo Tribunal Federal. Privatizando esses cargos, somente brasileiros natos poderiam assumir 
a presidência da República.

Por preocupação com a Segurança Nacional, foram privatizados os cargos de Oficial das Forças Armadas, Ministro 
de Estado de Defesa e Carreira Diplomática.

GABARITO: C.

826. (NC/UFPR – 2015 – PREFEITURA DE CURITIBA/PR – PROCURADOR) É privativo de brasileiro nato o se-
guinte cargo:
a) Prefeito Municipal.
b) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
c) Deputado Federal.
d) Governador de Estado.
e) Ministro de Estado da Defesa.
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Solução Rápida

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

Solução Completa

Não confundir ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com o ministro do Superior Tribunal De Justiça (STJ). 

GABARITO: C.

827. (CIEE – 2014 – AGU – DIREITO) São privativos de brasileiros natos, entre outros, os cargos de:

a) oficial das Forças Armadas e de Presidente da República.

b) governador de Estado e deputado federal.

c) carreira diplomática e de prefeito.

d) deputado estadual e de Ministro de Estado da Defesa.

Solução Rápida

Art. 12; § 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

VI - de oficial das Forças Armadas.

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: D.
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828. (FCC – 2015 – TRT/4ª REGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Nos termos da Constituição Federal, são cargos 
privativos de brasileiros natos:

a) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça, Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

b) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro de Estado da Defesa, Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, integrantes da carreira 
diplomática.

c) Presidente e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice-Presidente 
do Senado Federal, integrantes da carreira diplomática e das forças armadas, qualquer 
que seja a patente.

d) Integrantes da carreira diplomática, oficial das forças armadas e Ministro de Estado 
da Defesa.

e) Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Ministro do Supremo Tribunal 
Federal.

Solução Rápida

CF.88, At. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

V - da carreira diplomática;

Solução Completa

São privativos de Brasileiro nato: MP3. COM

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Presidente e vice-presidente da república

Presidente da câmara dos deputados

Presidente do Senado Federal

Carreiras Diplomáticas

Oficial das Forças armadas

Ministro de Estado e Defesa

GABARITO: D.

829. (MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS – 2019 – PREFEITURA DE PLANALTO DA SERRA/MT – PROCURADOR JURÍ-

DICO) São hipóteses de perda da nacionalidade:

a) Por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao inte-
resse nacional, hipótese que incide apenas aos brasileiros naturalizados.

b) Por decisão do Ministério da Justiça, em virtude de atividade nociva ao interesse 
nacional, hipótese que incide aos brasileiros natos ou naturalizados.

c) Por aquisição voluntária de outra nacionalidade, hipótese que incide apenas ao bra-
sileiro nato.

d) Por ato do Ministério da Justiça, em virtude de aquisição voluntária de outra nacio-
nalidade, hipótese que incide apenas ao brasileiro naturalizado.
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Solução Rápida

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua NATURALIZAÇÃO, POR SENTENÇA JUDICIAL, em virtude de atividade 
nociva ao interesse nacional;

Solução Completa

1º) Como naturalizado perde a nacionalidade.

O cancelamento de naturalização será determinado por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao inte-
resse nacional.

2º) Como nato perde nacionalidade? (Serve para naturalizado também)

Aquisição de outra nacionalidade.

GABARITO: A.

830. (FUJB – 2011 – MPE/RJ – TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Pode acarretar a perda da nacionalidade 
brasileira:

a) o cancelamento da naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse na-
cional, por ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores dirigido ao Presidente 
da República.

b) o cancelamento da naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse na-
cional, por ato do Ministro de Estado da Defesa dirigido ao Presidente da República.

c) o cancelamento da naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacio-
nal, por ato do Presidente da República.

d) a aquisição de outra nacionalidade.

e) a CRFB/88 não consagra o instituto da perda da nacionalidade, uma vez que a inte-
gração entre os povos é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil 
em suas relações internacionais.

Solução Rápida

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva 
ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 
estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício 
de direitos civis.

Solução Completa

Segundo o disposto no artigo 12, 4º, inciso I, da Constituição Federal, será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse 
nacional.
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O cancelamento da naturalização se dá por sentença judicial, em vez de mero ato administrativo, como afirmam 
as mencionadas opções.

GABARITO: D.

831. (INSTITUTO AOCP – 2019 – PC/ES -INVESTIGADOR) João, brasileiro nato, após devido processo legal, 
transitado em julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado volunta-
riamente por nacionalidade estrangeira. Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a 
nacionalidade brasileira por meio da naturalização. De acordo com a Constituição Federal, 
assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João.

a) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

b) Oficial das forças armadas.

c) Embaixador.

d) Senador.

e) Ministro de Estado de Defesa.

Solução Rápida

O Prof. José Afonso da Silva considera que o brasileiro nato que perdeu a nacionalidade 
originária por naturalização voluntária, ao readquirir a nacionalidade, será brasileiro nato.

Solução Completa

João, por ser considerado brasileiro naturalizado, só poderá ocupar o cargo de Senador, dentre os apresentados. 
As demais alternativas trazem cargos privativos de brasileiros natos.

GABARITO: D.

832. (FGV – 2016 – MPE/RJ – ESTÁGIO FORENSE) James é americano e residia há mais de quinze anos 
no Rio de Janeiro quando obteve a nacionalidade brasileira. Em virtude de sua atividade 
profissional, viajou ao País Z com a finalidade de ali fixar residência e trabalho. Residindo 
naquele país, James soube que a lei local condicionava sua permanência e trabalho à 
aquisição da nacionalidade local, razão pela qual solicitou e obteve a nacionalidade do 
País Z. Três anos após obter tal nacionalidade, James retornou definitivamente ao Brasil 
e foi informado que seu título eleitoral havia sido cancelado, tendo como fundamento a 
perda da nacionalidade brasileira pela voluntária aquisição da nacionalidade no País Z. Ao 
tomar conhecimento desses fatos, o Promotor de Justiça com atribuição eleitoral solici-
tou ao corpo de estagiários que pesquisasse as regras da Constituição Federal de 1988 a 
respeito da nacionalidade brasileira. Considerando que os fatos narrados nesse hipotético 
caso sejam verdadeiros, se você fosse o estagiário forense encarregado de pesquisar na 
Constituição Federal brasileira a resposta para a situação de James e informar ao Promotor 
de Justiça, escolheria como opção correta:

a) a aquisição de outra nacionalidade estrangeira ocasiona a perda da nacionalidade 
brasileira.

b) em virtude da perda da nacionalidade, James deverá aguardar cinco anos para solicitar 
a reaquisição da nacionalidade brasileira.
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c) a imposição pelo País Z à naturalização de James, como condição de permanência 
em seu território, não ocasiona a perda da nacionalidade brasileira.

d) para ter direito à regularização do título eleitoral, James deverá solicitar o cancela-
mento de sua nacionalidade no País Z.

e) a Constituição Federal de 1988 veda a perda da nacionalidade brasileira.
Solução Rápida

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 
estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício 
de direitos civis;

Solução Completa

Então, pessoal, como regra, temos que será declarada a perda da nacionalidade para o brasileiro (nato ou natura-
lizado) que adquirir outra nacionalidade. No entanto, essa regra possui duas exceções, e é justamente uma delas 
que a questão aborda.

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como 
condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;

Como a questão deixa bem claro, foi imposto a James que se naturalizasse no país Z, como condição para perma-
necer e trabalhar no referido país. Logo, James está abarcado por uma das exceções à perda da nacionalidade, 
não perdendo, assim, a naturalização brasileira.

GABARITO: C.

833. (FCC – 2011 – TCE/SE – TÉCNICO CONTROLE EXTERNO) Paulo, brasileiro nato, é jogador de futebol e 
atua em um determinado clube da Itália. Como condição de permanência no País onde 
atua e manutenção do exercício de sua atividade profissional, a Itália impõe a Paulo a sua 
naturalização. Nesse caso, Paulo:
a) não terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
b) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira até o momento em que ele 

regressar ao Brasil e optar novamente pela nacionalidade brasileira.
c) perderá automaticamente a nacionalidade brasileira, mas poderá solicitar a sua rea-

quisição ao Ministro da Justiça, quando retornar ao Brasil.
d) terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
e) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira enquanto não cancelar a na-

turalização italiana.

Solução Rápida

Art. 12, §4º, II, b, da CF: § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
II - adquirir outra nacionalidade, salvo no casos: b) de imposição de naturalização, pela 
norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para 
permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
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Solução Completa

De acordo com o art. 12º, § 4º:

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade, SALVO NOS CASOS:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente no estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

GABARITO: A.

834. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Prova: Assistente de Informática) Julgue o item acerca dos di-
reitos políticos.

A cassação de direitos políticos é terminantemente vedada pela Constituição.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Confirmado o que é previsto na Constituição Federal no seu artigo 15.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Ainda na constituição é possível verificar que haverá casos de perda ou suspensão, mas nunca casos de cassação:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

835. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Prova: Assistente de Informática) Julgue o item acerca dos di-
reitos políticos.

A interdição judicial acarreta a suspensão dos direitos políticos do interdito.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Confirmado o que é previsto na Constituição Federal no seu artigo 15. II.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará 
nos casos de:

II - incapacidade civil absoluta.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Como estamos falando da interdição judicial que tem como consequência a perda da capacidade civil, quando 
perdemos nossa capacidade civil, há consequentemente a perda ou suspensão dos direitos políticos.

836. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Prova: Assistente de Informática) 

Julgue o item acerca dos direitos políticos.

A perda dos direitos políticos é definitiva e depende de decisão judicial transitada em julgado.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Não há previsão constitucional sobre a perda DEFINITIVA dos direitos políticos.

SOLUÇÃO COMPLETA

A sua perda não tem caráter perpetuo, bastando que o indivíduo faça requerimento perante a justiça eleitoral para 
recuperar eventual direito político.

837. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Provas: Nutricionista - Fiscal) Preceitua o art. 5.º da Constituição 
Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Este é um dos dispositivos sobre os direitos e as garantias fundamentais. Além dele, existem 
outros que tratam sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, a 
nacionalidade, a cidadania e os direitos políticos.

Conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item.

O voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos de idade e facultativo para os analfabetos.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Confirma o artigo 14 da Constituição Federal que o voto é obrigatório nos casos de maiores 
de 18 anos, contudo, facultativo aos analfabetos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja o que reza a Constituição Federal sobre esse assunto em seu artigo 14:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
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838. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Provas: Auxiliar Administrativo) Julgue o item acerca dos direitos 
políticos.

A improbidade administrativa pode acarretar a suspensão dos direitos políticos, entre outras 
sanções.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Estamos diante de um dos casos de perda ou suspensão de direitos políticos do artigo 
15 da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja o que reza a Constituição Federal sobre esse assunto em seu artigo 15:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Veja que os atos de improbidade administrativa poderão acarretar em suspensão de direitos políticos, como prevê o 
artigo 37, § 4º da CF:

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.

839. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 9 Provas: Auxiliar Administrativo) Julgue o item acerca dos direitos 
políticos.

O cancelamento da naturalização de estrangeiro, por decisão transitada em julgado, não 
repercute sobre seus direitos políticos, haja vista também o estrangeiro ser titular de direitos 
fundamentais.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Estamos diante de um dos casos de perda ou suspensão de direitos políticos do artigo 
15 da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja o que reza a Constituição Federal sobre esse assunto em seu artigo 15:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
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IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Veja que os atos de improbidade administrativa poderão acarretar em suspensão de direitos políticos, como prevê o 
artigo 37, § 4º da CF:

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível.

Perceba que no caso haverá a perda dos direitos políticos, onde haverá a possibilidade de retomadas dos direitos 
quando solicitado.

840. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CNJ Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa) Acerca de 
direito constitucional, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, considere que as siglas CF e STF, 
sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a Constituição Federal de 1988 e a 
Supremo Tribunal Federal.

A consulta aos cidadãos, em momento posterior ao ato legislativo, é realizada mediante 
plebiscito.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Não confunda plebiscito com referendo, no caso em tela estamos diante de um referendo 
não de um plebiscito como afirmado pelo exercício.

SOLUÇÃO COMPLETA

Temos na Constituição Federal diversas maneiras de exercer o sufrágio, veja:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

O plebiscito é realizado antes da lei ser instituída, enquanto o referendo tem por objetivo consultar o povo após a 
instituição da lei, por fim a iniciativa popular é um formato de democracia direta onde a população pode apresentar 
projetos de lei.

841. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: Técnico Judiciário - Telecomunicações e Eletricida-

de - Conhecimentos Básicos) Julgue os itens a seguir, relativos a princípios, direitos e garantias 
constitucionais.

O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou de forma direta, como nos casos 
de plebiscito e referendo.

Certo (   )                Errado (   )

https://www.alfaconcursos.com.br


510

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Como é previsto, lembre-se o plebiscito é feito antes da lei ser instituída enquanto o 
referendo é feito após a instituição da lei.

SOLUÇÃO COMPLETA

Temos na Constituição Federal diversas maneiras de exercer o sufrágio, veja:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

O plebiscito é realizado antes da lei ser instituída, enquanto o referendo tem por objetivo consultar o povo após a 
instituição da lei, por fim a iniciativa popular é um formato de democracia direta onde a população pode apresentar 
projetos de lei.

842. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ABIN Prova: Agente de Inteligência) Acerca dos direitos polí-
ticos, julgue o item que se segue.

Referendo é uma consulta ao povo quanto a assunto já transformado em lei, enquanto plebis-
cito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Como é previsto, lembre-se o plebiscito é feito antes da lei ser instituída enquanto o 
referendo é feito após a instituição da lei.

SOLUÇÃO COMPLETA

Temos na Constituição Federal diversas maneiras de exercer o sufrágio, veja:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

O plebiscito é realizado antes da lei ser instituída, enquanto o referendo tem por objetivo consultar o povo após a 
instituição da lei, por fim a iniciativa popular é um formato de democracia direta onde a população pode apresentar 
projetos de lei.

843. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MC Provas: Todos os Cargos - Especialidades 2 – 6, 9 – 12, 14 – 16, 18, 

21 – 25)  Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais instituídos 
pela Constituição Federal de 1988 [CF], julgue o item a seguir.

Não poderá ser objeto de deliberação de reforma política pela via do plebiscito o pluralismo 
político em sentido amplo, que é entendido como a diversidade político-partidária.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Há conteúdos em nossa legislação que não podem ser debatidos de forma direta.

SOLUÇÃO COMPLETA

Não confunda pluralismo político com pluralismo político-partidário, enquanto aquele há a possibilidade de garan-
tia de várias opiniões e ideias respeitando-se cada uma delas, esse é uma consequência daquele, podendo ser 
chamado de multipartidarismo.

844. (Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: PGE-BA Prova: Analista de Procuradoria - Área de Apoio Administrativo) O 
plebiscito:

a) não sendo propriamente processo eleitoral não exige a obrigatoriedade do voto.

b) é uma das formas de expressão da soberania popular.

c) não tem previsão expressa na Constituição.

d) está limitado pela Constituição às hipóteses de desmembramento de Estados ou 
Municípios.

e) só pode ser realizado pela União.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Sim, é uma das formas juntamente com o referendo e iniciativa popular.

SOLUÇÃO COMPLETA

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

Veja que a Constituição tratou sufrágio e voto como conceitos diferentes. Para a doutrina, temos que:

• Sufrágio - Direito a participar do pleito eleitoral, ele será universal, não havendo restrições de cunho econômico 
ou intelectual.

• Voto: Meio pelo qual se exerce o sufrágio. O voto é direto, secreto, periódico, e com valor igual para todos 
(estas características, bem como a universalidade, são cláusula pétreas, não podendo ser abolidas por emenda 
constitucional).

• Plebiscito - é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, 
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

• Referendo - é convocado com posterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 
ratificação ou rejeição.

845. (Ano: 2015 Banca: INSTITUTO CIDADES Órgão: Prefeitura de Itauçu - GO Prova: Procurador do Município) Sobre 
o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, assinale a alternativa CORRETA:

a) No Plebiscito, o Congresso Nacional discute e aprova inicialmente uma lei e a partir 
daí os cidadãos serão convocados para concordar ou não com a nova legislação.
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b) No Referendo, a população é convocada para dar sua opinião sobre o tema posto em 
debate antes mesmo que tenha sido proposta qualquer medida.

c) Na Iniciativa Popular de Lei, os eleitores podem apresentar ao Congresso Nacional 
projetos, desde que reúnam assinatura de pelo menos 1% (um por cento) do eleito-
rado nacional, localizado em pelo menos 3 (três) estados brasileiros.

d) Nenhuma das assertivas está correta.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Nenhuma das alternativas está de acordo com o que preconiza a Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vejamos o que cada alternativa nos expõe:

A: É o caso do referendo onde a população da sua opinião sobre lei já instituída.

B: Lembre-se quando estamos diante de uma situação pré-lei podemos considerar plebiscito.

C: Veja, a iniciativa popular poderá ser exercida por meio de apresentação ao Câmara dos Deputados por no mínimo 
1 % do eleitorado nacional, desde que, seja distribuído em pelo menos cinco estados, como no mínimo três décimos 
por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito 
por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

846. (Ano: 2008 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP Prova: Juiz) No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 
o plebiscito constitui consulta popular prévia sobre matéria política ou institucional, antes de 
sua formulação legislativa, enquanto o referendo constitui consulta posterior à aprovação de 
projeto de lei ou de emenda constitucional, para ratificação ou rejeição, configurando um e 
outro instrumento de exercício da soberania popular. As noções conceituais de plebiscito e 
referendo aqui expendidas:

a) estão corretas, aduzindo-se que a convocação do plebiscito é de competência con-
corrente do Presidente da República e do Congresso Nacional.

b) estão corretas, aduzindo-se que a convocação do plebiscito é privativa do Presidente 
da República.

c) estão invertidas no que se relaciona ao momento de sua ocorrência, pois o referendo 
antecede a deliberação parlamentar, e o plebiscito a sucede.

d) estão corretas, aduzindo-se que a autorização de referendo e a convocação de ple-
biscito são da competência exclusiva do Congresso Nacional.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A alternativa está de acordo com o que prevê o artigo 49 da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja que estamos inseridos nas competências exclusivas do Congresso Nacional, em que este, é responsável pela 
autorização de referendos ou convocação de plebiscitos.

https://www.alfaconcursos.com.br


direito constitucionaL 513

Veja as demais competências do congresso:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 
quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas 
medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, 
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que 
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de 
riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares.

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F 
e 167-G desta Constituição.

847. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: Juiz Federal Substituto) Com relação ao 
plebiscito, aos direitos políticos, à iniciativa popular de lei e aos partidos políticos, assinale a 
opção correta.

a) No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, 
que deve comunicar ao cidadão que ele está apto a exercer sua capacidade eleitoral 
ativa por preencher os requisitos exigidos.

b) Os projetos de lei de iniciativa popular devem ser apresentados à Câmara dos Depu-
tados, que fará sua apreciação inicial.
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c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público cuja personalidade ju-
rídica se consuma após o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

d) Conforme dispõe a CF, a convocação de plebiscito é competência privativa da Câmara 
dos Deputados, na condição de casa composta por representantes do povo.

e) Embora não se insiram entre os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, os 
direitos políticos possuem o caráter instrumental de proteção do princípio democrá-
tico e investem o indivíduo no status activae civitati.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Prevê o artigo 61, § 2º da constituição federal:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Pre-
sidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procura-
dor-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores 
de cada um deles.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vejamos o que as demais alternativas tem de incorreto:

A: O alistamento eleitoral não depende da autoridade, basta que o nacional, a partir dos 16 anos se dirija ao cartório 
eleitoral e faça sua inscrição.

C: Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, adquirindo personalidade jurídica perante o cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

D: A competência para convocação de plebiscito é do congresso nacional.

E: Os direitos políticos são considerados direitos fundamentais previsto na constituição federal.

848. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: Juiz Federal) Acerca da nacionalidade, 
da iniciativa popular de lei, do plebiscito e da disciplina constitucional sobre os partidos polí-
ticos, assinale a opção correta.

a) A perda de nacionalidade, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, é 
procedimento administrativo cujo trâmite ocorre no Ministério da Justiça.

b) A CF regulamenta a iniciativa popular de lei tanto no âmbito federal quanto nos 
âmbitos estadual e municipal, fixando as regras e os procedimentos relativos à apre-
sentação do projeto de lei.

c) Nas questões de relevância nacional, compete ao Congresso Nacional, mediante 
decreto legislativo, convocar plebiscito; no caso da incorporação, subdivisão ou des-
membramento de estados, a competência pertence às assembleias legislativas dos 
estados envolvidos.
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d) Os partidos políticos com registro no TSE têm direito a acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, mas apenas os partidos com representação no Congresso Nacional podem 
receber recursos do fundo partidário.

e) A nacionalidade secundária é adquirida por meio da naturalização, que pode ser 
requerida tanto pelo apátrida como pelo estrangeiro. Mesmo que eles satisfaçam os 
requisitos para a obtenção da naturalização, o Poder Executivo dispõe de competência 
discricionária para concedê-la ou não.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A naturalização ordinária tem por uma das principais características a discricionariedade 
quanto à sua concessão. Por ser assim, o art. 12, II, ‘’a’’, CF estão impingidos dos critérios 
de conveniência ou oportunidade da administração pública, a qual concederá a natura-
lização ou não ao estrangeiro, independente destes terem satisfeitos todos os requisitos 
necessários à obtenção da nacionalidade secundária. Entretanto, em relação ao art.12, II, 
‘’b’’, CF, trata-se mais de naturalização extraordinária, a qual é marcada pela presença do 
direito público subjetivo à nacionalidade brasileira, não havendo espaço para a atuação 
discricionária do Estado. Por ser assim, sendo preenchidos os requisitos necessários (15 
anos de residência ininterrupta e inexistência de condenação penal) deve ser concedida 
a referida nacionalidade brasileira ao estrangeiro.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: A perda da nacionalidade, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, dá-se mediante sentença 
judicial. Vejamos:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

B: A lei que irá regulamentar a iniciativa popular nos Estados, conforme comprova os artigos abaixo:

§ 4º - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Só para fixar: Iniciativa popular no âmbito municipal é regulamentado pela constituição. Veja:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

Iniciativa no âmbito federal é também regulamentado pela Constituição: § 2º - A iniciativa popular pode ser exercida 
pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles.

C: no caso da incorporação, subdivisão ou desmembramento de estados, a competência para convocar o plebiscito 
pertence também ao Congresso Nacional.

D: Não dispõe de amparo legal esta exigência de representação no Congresso Nacional para fazer jus aos recursos 
do fundo partidário.

§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos 
no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 
forma da lei.
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849. (Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: PGE-MT Prova: Analista – Bacharel em Direito)  A Constituição Federal dispõe 
que o sufrágio universal, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos que 
evidenciam o exercício:

a) da cidadania.

b) da democracia.

c) da soberania popular.

d) da dignidade da pessoa humana.

e) do pluralismo político.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Nos termos expressos da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e, nos termos 
da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular (CF, art. 14).

SOLUÇÃO COMPLETA

A SOBERANIA popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

850. (Ano: 2017 Banca: IESES Órgão: TJ-RO Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção)  A soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

I. Plebiscito.

II. Iniciativa popular.

III. Eleições indiretas.

IV. Referendo.

A sequência correta é:

a) Apenas a assertiva III está correta.

b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

c) A assertiva II está incorreta.

d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
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II - referendo;

III - iniciativa popular.

SOLUÇÃO COMPLETA

Plebiscito é uma manifestação popular expressa através de voto, que ocorre quando há algum assunto de interesse 
político ou social.

Referendo é uma forma de consulta popular sobre um assunto de grande relevância, na qual o povo manifesta-se 
sobre uma lei após esta estar constituída. Desta forma, o cidadão apenas ratifica ou rejeita o que lhe é submetido.

A iniciativa popular, prevista nos artigos 14, inciso III, e 61, § 2º, da Constituição, e regrada pela Lei nº 9.709/98, 
representa uma das formas de deflagração do processo legislativo via reunião das assinaturas pelo eleitorado 
brasileiro para que seja possível apresentar, na Câmara, um Projeto de Lei.

851. (Ano: 2013 Banca: UEG Órgão: PC-GO Prova: Escrivão de Polícia Civil - Anulada)  Os direitos políticos cons-
tituem garantia constitucional de atuação da soberania popular. A Constituição Federal prevê 
expressamente que uma das formas do exercício da soberania popular se dá pela realização 
direta de consulta popular, mediante plebiscitos e referendos. Salvo hipótese de previsão 
expressa na Constituição,

a) cabe ao Senado Federal convocar referendo e plebiscito, ouvido o Presidente da 
República.

b) compete ao Congresso Nacional, com autorização do Presidente da República, auto-
rizar referendo e convocar plebiscito.

c) compete privativamente ao Presidente da República autorizar referendo e convocar 
plebiscito.

d) cabe privativamente ao Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

SOLUÇÃO COMPLETA

A Constituição Federal prevê expressamente que uma das formas do exercício da soberania popular se dá pela 
realização direta de consulta popular, mediante plebiscitos e referendos. Salvo hipótese de previsão expressa na 
Constituição, cabe privativamente ao Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito.

A alternativa correta, por força do art. 49, XV da CF/88, o qual estabelece que “É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional: XV - autorizar referendo e convocar plebiscito”.

852. (Ano: 2019 Banca: MPE-GO Órgão: MPE-GO Prova: Promotor de Justiça - Reaplicação)  A soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 
nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular [artigo 14 da Constituição 
Federal de 1988]. Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa incorreta:

a) O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, ca-
bendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
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b) O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 
cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distri-
buído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.

d) O projeto de iniciativa popular deverá restringir-se a um único assunto e poderá ser 
rejeitado por vício de forma.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 1 O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.

§ 2 O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, 
cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção 
de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação.

SOLUÇÃO COMPLETA

Art. 2 Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

§ 1 O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, 
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

§ 2 O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 
ratificação ou rejeição.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito 
por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

853. (Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vilhena - RO Provas: Técnico em Edificações)  A soberania po-
pular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento 
eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para:

a) os analfabetos; os maiores de setenta anos; os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos.

b) os doentes; os maiores de sessenta anos; os maiores de quinze e menores de vinte anos.

c) os analfabetos; os maiores de sessenta anos; os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos.

d) os doentes; os maiores de setenta anos; os maiores de quinze e menores de vinte anos.

e) os analfabetos; os maiores de setenta anos; os maiores de quinze e menores de vinte 
anos.
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GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 14. § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

SOLUÇÃO COMPLETA

A questão exige do candidato o conhecimento acerca do que a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 dispõe sobre direitos políticos.

É o que dispõe a Constituição em seu art. 14, § 1º: “O alistamento eleitoral e o voto são: (...) II - facultativos para: a) 
os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Demais alternativa: Não é o que dispõe a CRFB/88 sobre o tema.

854. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE/CE – TÉCNICO MINISTERIAL) Acerca de direitos e garantias fundamen-
tais, julgue o item a seguir.

Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 14 CF/88

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Solução Completa

Quem não pode votar? Os inalistáveis (estrangeiros e conscritos);

Quem não pode receber voto? Os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) e analfabetos.

Em resumo:

- Estrangeiros e conscritos não podem votar nem serem votados;

- Analfabeto pode votar (facultativamente), mas não pode se candidatar (receber voto).

GABARITO: ERRADO.
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855. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – NUTRICIONISTA FISCAL) No que concerne aos direitos políticos, 
julgue o item.

As inelegibilidades absolutas são previstas pela Constituição Federal, podendo a lei ordinária 
trazer hipóteses adicionais.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Inelegibilidades absolutas estão disciplinadas no Art. 14, §4º da CF, taxativamente.

Inelegibilidades relativas estão disciplinadas na CF (Art. 14, §5, 6, 7 e 9) e em leis 
complementares.

A lei complementar só pode trazer hipóteses adicionais no caso de inelegibilidade relativa.

Solução Completa

Art. 14. § 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim 
de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

As hipóteses de inelegibilidade absoluta, em virtude de sua natureza excepcionalíssima, somente podem ser expres-
samente estabelecidas na Constituição Federal, sendo inconstitucionais quaisquer leis tendentes a ampliar esse rol. 
As hipóteses de inelegibilidade relativas previstas no texto constitucional não são exaustivas, podendo ser criadas 
outras, desde que por meio de lei complementar nacional, editada pelo Congresso Nacional.

GABARITO: ERRADO.

856. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – NUTRICIONISTA FISCAL) No que concerne aos direitos políticos, 
julgue o item.

A idade mínima exigida para cargos eletivos é aferida no momento da posse, não do registro.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Regra geral: Idade NA POSSE.

Exceção: Para o cargo de vereador, exige-se a idade mínima de 18 anos NO REGISTRO.

Solução Completa

Todas as condições de elegibilidade, inclusive a idade mínima, são aferidas no momento do registro da candidatura, 
e não da posse (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10).

Não confundir com a data de referência: na aferição, verifica-se se o candidato terá completado a idade mínima 
até a data da posse ou, quando fixada em 18 anos (vereador), a data-limite para o pedido de registro.

GABARITO: ERRADO.

857. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – ASSISTENTE) No que concerne aos direitos políticos, julgue o item.

Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução Rápida

Releitura:

Inalistável = conscritos + estrangeiros.

Inelegíveis = inalistáveis + analfabetos.

Logo:

Todo inalistável é inelegível, porém nem todo inelegível é inalistável.

Solução Completa

Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (voto facultativo).

GABARITO: CERTO.

858. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – ASSISTENTE) No que concerne aos direitos políticos, julgue o item.

A capacidade eleitoral ativa revela o direito de ser votado e eleito para cargos eletivos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Capacidade eleitoral ATIVA: direito de votar.

Capacidade eleitoral PASSIVA: direito de ser votado e ser eleito para cargos eletivos.

Solução Completa

A capacidade eleitoral ativa (alistabilidade) consiste na aptidão para participar da formação da vontade política do 
Estado, cujo exercício se realiza por meio do voto em eleições, plebiscitos e referendos. Esta capacidade é adquirida 
com o alistamento realizado perante a Justiça Eleitoral. (...) A capacidade eleitoral passiva (elegibilidade) consiste 
no direito de pleitear, mediante eleição, certos mandatos políticos.

Todo cidadão tem o direito de ser votado, desde que preencha os requisitos constitucionalmente previstos.

GABARITO: ERRADO.

859. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – NUTRICIONISTA FISCAL) Acerca dos direitos políticos, julgue o item.
Atualmente, não mais se tem como indispensável a filiação partidária como condição de ele-
gibilidade, admitindo-se a chamada candidatura avulsa.

Certo (   )                Errado (   )
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Solução Rápida

Art. 14º, § 3º, CF - São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária.

Solução Completa

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, já que 
o Brasil adota a democracia representativa partidária.

Na democracia brasileira inexiste a figura da candidatura avulsa, uma vez que os partidos políticos devem ser o 
elo entre os anseios dos segmentos populares e o Estado.

Assim, todo candidato a cargo eletivo deve estar filiado a partido político regularmente constituído e com registro 
previamente deferido pelo TSE, sob pena de ter seu pedido de registro de candidatura indeferido.

A Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165) alterou o prazo mínimo de filiação partidária para registro de candidatura.

Pela nova redação do artigo 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), o candidato deve estar com sua filiação deferida 
pelo partido seis meses antes da data da eleição.

Nas eleições municipais de 2016, o prazo final para deferimento da filiação partidária se dá no dia 02 de abril, 
conforme calendário das eleições expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (Resolução 23.450, do TSE).

Assim, a filiação partidária com antecedência mínima de seis meses da data da eleição é uma das condições 
imprescindíveis para o deferimento do pedido de registro de candidatura.

GABARITO: ERRADO.

860. (QUADRIX – 2020 – CRN/2ª REGIÃO – ASSISTENTE) Preceitua o art. 5.º da Constituição Federal que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade.

Este é um dos dispositivos sobre os direitos e as garantias fundamentais. Além dele, existem 
outros que tratam sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, a 
nacionalidade, a cidadania e os direitos políticos.

Conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item.

O voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos de idade e facultativo para os analfabetos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;
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b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Solução Completa

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

O comando da questão diz “conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item” e, de acordo com a literalidade 
da Constituição Federal, a questão está correta. A facultatividade do voto para os maiores de setenta anos está 
prevista no inciso II, alínea b.

GABARITO: CERTO.

861. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGM – PROCURADOR MUNICIPAL) Acerca dos direitos e das garantias fun-
damentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo 
de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo Poder 
Executivo é chefiado pelo seu irmão.

Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município-mãe, é inelegível.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

CF, Art. 14, § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 
de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Solução Completa

É inelegível para o cargo de prefeito de Município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual chefe 
do Poder Executivo do município-mãe. O regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva 
dos preceitos que lhe compõem a estrutura normativa. Disso resulta a plena validade da exegese que, norteada por 
parâmetros axiológicos consagrados pela própria Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos 
nas instâncias políticas locais. O primado da ideia republicana – cujo fundamento ético-político repousa no exercício 
do regime democrático e no postulado da igualdade – rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso 
aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do 
processo eleitoral

GABARITO: CERTO.

862. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGE/PE – ASSISTENTE DE PROCURADORIA) A respeito dos direitos políticos 
e dos partidos políticos, julgue o item a seguir.

Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e 
receber votos para um cargo eletivo.

Certo (   )                Errado (   )

https://www.alfaconcursos.com.br


524

Solução Rápida

- Ativo: votar;

-Passivo: receber votos.

Solução Completa

Direito Político Ativo = Exercício da capacidade eleitoral ativa, que é adquirida mediante a inscrição no TSE. Não há 
inscrição ex officio no Brasil. Vira eleitor, vira cidadão, pode exercer alguns direitos políticos, como votar, propor 
ação popular, iniciativa de leis etc, mas nem todos, já que alguns dependem de requisitos que podem ou não se 
incorporar ao patrimônio da pessoa (ex.: idade mínima)

Direito Político Passivo = Capacidade de ser votado. Nem todo cidadão a possui. Todo elegível é eleitor, mas nem 
todo eleitor é elegível. Um exemplo clássico é o analfabeto, que pode votar, se quiser, mas não pode receber votos.

GABARITO: ERRADO.

863. (QUADRIX – 2019 – CRESS/SC – AGENTE FISCAL) Quanto aos direitos e às garantias fundamentais, 
julgue o item.

São condições de elegibilidade, entre outras: a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos 
direitos políticos; e o domicílio eleitoral na circunscrição.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

CF/88 Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição.

Solução Completa

CF/88. Art.14,§ 3º- São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

GABARITO: CERTO.
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864. (VUNESP – 2020 – CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP – ANALISTA LEGISLATIVO) Nos termos da Constituição 
Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos. Sobre o tema, é correto afirmar:

a) a capacidade eleitoral passiva consiste em forma de participação da pessoa na de-
mocracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários.

b) o voto, além de ser um direito público subjetivo, é função política e social de soberania 
popular na democracia representativa.

c) a cassação de direitos políticos é possível nos casos de improbidade administrativa.

d) o fato de o Chefe do Poder Executivo não poder ser candidato a um terceiro mandato 
sucessivo é hipóteses de inelegibilidade absoluta.

e) a personalidade é característica essencial do direito de voto, a qual só pode ser ou-
torgada por procuração, nas situações excepcionais previstas em lei complementar.

Solução Rápida

Para perder basta: “Cancelar” e “Recusar”.

Cancelamento da naturalização;

Recusar a cumprir obrigação a todos imposta.

Para suspender:

Improbidade administrativa;

Incapacidade civil absoluta;

Condenação criminal transitada em julgado.

Solução Completa

A: Sufrágio: o direito subjetivo

Voto: é o exercício deste direito

Sufrágio ativo: Capacidade de votar

Sufrágio passivo: Capacidade de ser votado.

Democracia direta: o cidadão vota e expressa sua opinião sem intermediários.

Democracia Indireta ou representativa: as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas 
por representantes eleitos por eles.

C: Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos (...).

D: Porque são considerados alcançados pela Inelegibilidade absoluta:

(estrangeiros e conscritos) e aos analfabetos.

GABARITO: B.

865. (FEPESE – 2020 – PREFEITURA DE ITAJAÍ/SC – ASSISTENTE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) Acerca dos direitos 
políticos, é correto afirmar que o voto é:

a) facultativo para os analfabetos.
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b) facultativo para os menores de 21 anos.
c) facultativo para os maiores de 60 anos.
d) obrigatório para os maiores de 16 anos.
e) obrigatório para os brasileiros natos.

Solução Rápida

O voto é facultativo (opcional) para os analfabetos, maiores de 70 anos e para quem 
estiver a idade entre 16 e 18 anos.

Solução Completa

O voto é obrigatório para:

maior de 18 anos.

menor que 70 anos (Não está expresso na CF, mas já vi questões tentando confundir, então, fica a dica).

O voto é facultativo para:

quem tiver entre 16 anos e 18 anos.

maior que 70 anos.

analfabetos.

Proibido de votar:

Conscritos.

Estrangeiros.

Os Analfabetos não poderão ser candidatos, eles possuem somente capacidade ativa (ir até a urna e votar).

GABARITO: A.

866. (UFPR – 2020 - CÂMARA DE CURITIBA/PR – ANALISTA LEGISLATIVO) A respeito dos direitos políticos 
previstos na Constituição, é correto afirmar:

a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 16 anos, e facultativos 
para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de quatorze e menores 
de dezesseis anos.

b) Entre as condições de elegibilidade para presidente e vice-presidente da República 
está a idade mínima de quarenta e cinco anos.

c) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes con-
sanguíneos ou afins, até o quarto grau ou por adoção, do Presidente da República, 
de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição.

d) São inelegíveis, independentemente de outros critérios de elegibilidade, os inalistá-
veis e os analfabetos.

e) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta 
dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude.
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Solução Rápida

São inelegíveis, independentemente de outros critérios de elegibilidade, os inalistáveis 
e os analfabetos.

Art. 14 CF/88, § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Solução Completa

A: § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos

II- facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

B: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

C: § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição.

E: § 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

GABARITO: D.

867. (NUCEPE – 2019 – PREFEITURA DE TIMON/MA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL) Quanto aos direitos políticos, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Os estrangeiros podem se alistar como eleitores.

b) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consan-
guíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador ou Senador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou 
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

c) Os inalistáveis são inelegíveis.

d) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão somente se dará no 
caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Solução Rápida

INELEGÍVEIS: Inalistáveis e Analfabetos.

INALISTÁVEIS: Estrangeiros e Conscritos.

Solução Completa

A: ART. 14, §2°. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obri-
gatório, os conscritos.

B: CF, ART. 14, § 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do 

https://www.alfaconcursos.com.br


528

Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

D: CF, ART. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

E: CF, ART. 14, §8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automati-
camente, no ato da diplomação, para a inatividade.

GABARITO: C.

868. (UNESPAR – 2019 – PREFEITURA DE PINHAIS/PR – GUARDA MUNICIPAL) De acordo com a Constituição 
Federal, não podem alistar-se como eleitores os:

a) analfabetos.

b) estrangeiros.

c) maiores de 18 anos.

d) maiores de setenta anos.

e) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Solução Rápida

Nem estrangeiros nem conscritos são alistáveis.

Art. 14, § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período 
do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis e inelegíves.

Solução Completa

Art. 14, CF, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
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§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal 
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

GABARITO: B.

869. (MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS – 2019 – PREFEITURA DE NORTELÂNDIA/MT – ADVOGADO) No que diz 
respeito aos direitos políticos, são condições de elegibilidade, exceto:

a) o alistamento eleitoral.

b) a filiação partidária.

c) o domicílio eleitoral na circunscrição.

d) a idade mínima de trinta anos para Senador.

Solução Rápida

35 anos: Senador, Presidente e Vice-presidente.

Solução Completa

Art. 14 (...), § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

GABARITO: D.

870. (TJ/PR – 2019 – TIBAGI – JUIZ LEIGO) Acerca dos Direitos Políticos disciplinados na Constituição 
Federal do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; 
III - iniciativa popular.

b) O alistamento eleitoral e o voto são: Obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
Facultativos para: os analfabetos, os maiores de setenta anos, os maiores de dezoito 
e menores de dezesseis anos.

c) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: I - obtiverem, 
nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos 
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um 
mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou II - tiverem 
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elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço 
das unidades da Federação.

d) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Solução Rápida

Art. 14. (...) § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Solução Completa

A: Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

C: Art. 17 (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 
forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, dis-
tribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação.

D: Art. 17 (...)§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

GABARITO: B.

871. (PREFEITURA DE MONDAÍ/SC – 2019 – PREFEITURA DE MONDAÍ/SC – ADVOGADO) A Constituição Federal 
de 1988 estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito; 
referendo; iniciativa popular. Sobre o alistamento eleitoral e o voto, assinale a alternativa 
correta com base na Constituição Federal.
a) Os analfabetos são obrigados a realizarem o alistamento eleitoral e a votar.
b) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros.
c) A nacionalidade brasileira é uma das condições de exigibilidade na forma da lei.
d) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.

Solução Rápida

Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade brasileira.
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Solução Completa

A: Art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: II - facultativos para: a) os analfabetos;

B: Art. 14, § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obriga-
tório, os conscritos.

D: Art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos.

GABARITO: C.

872. (IBADE – 2019 – SAEE DE VILHENA/RO – AGENTE ADMINISTRATIVO) Para ser eleito, o candidato deve ter:
a) nacionalidade brasileira.
b) ensino superior completo.
c) direitos políticos suspensos por até 8 anos.
d) idade mínima de 25 anos para Senador.
e) idade mínima de 18 anos para Presidente da República.

Solução Rápida

Art. 14. § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade brasileira.

Solução Completa

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

GABARITO: A.

873. (INSTITUTO UNIFIL – 2019 – PREFEITURA DE SENGÉS/PR – PROCURADOR) Conforme disposto na Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Dos Direitos Políticos, assinale a 
alternativa incorreta.

a) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor após 45 (quarenta e cinco dias) 
da sua publicação.

b) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos.

c) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos.

d) É condição de elegibilidade, na forma da lei a idade mínima de trinta anos para Go-
vernador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.
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Solução Rápida

Art. 14. § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período 
do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Solução Completa

B: Art. 14. § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obriga-
tório, os conscritos.

C: Art. 14. § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: II - facultativos para: b) os maiores de setenta anos;

D: Art. 14. § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: VI - a idade mínima de: b) trinta anos para Governador 
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

GABARITO: A.

874. (Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova Analista Judiciário - Área Administrativa) 

Julgue os itens a seguir, acerca dos direitos da nacionalidade e dos direitos políticos.

Na hipótese de o marido da governadora de um estado da Federação pretender concorrer à 
primeira eleição para mandato local, ele será inelegível.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É o que afirma o art. 14, § 7º da CF: “§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por 
adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao 
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Trata-se de inelegibilidade reflexa - art. 14, § 7:

§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição.

- Pres. Rep.: Gera inelegibilidade para qualquer cargo efetivo do país.

- Governador: gera inelegibilidade a QUALQUER cargo no Estado/DF/Território: governador; vice-governador; depu-
tado estadual/distrital, prefeito, vice-prefeito ou vereador de qualquer município do respectivo estado/território, 
e ainda, deputado federal e senador pelas vagas do próprio Estado/DF/Território.

- Prefeito.: gera inelegibilidade a qualquer cargo do município: prefeito, vice-prefeito e vereador do próprio município.

875. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Provas: Conhecimentos Básicos - Nível Superior) Julgue os 
itens seguintes, com relação aos direitos sociais e políticos.
O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: CERTO.
SOLUÇÃO RÁPIDA

Os analfabetos possuem capacidade eleitoral ativa, podem alistar-se como eleitores e 
podem votar.  Porém, eles não possem capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado 
e de se eleger para um cargo público).

SOLUÇÃO COMPLETA

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

876. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: Procurador) Acerca da disciplina constitucional 
e legal referente à composição dos cargos públicos, julgue os seguintes itens.

Filho de governador de estado é inelegível para qualquer cargo eletivo em âmbito nacional.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 14.

§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes con-
sanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição.

SOLUÇÃO COMPLETA

O filho do governador é inelegível no território da jurisdição. Ele é inelegível para qualquer cargo que tenha por 
base de votação o estado em questão. No entanto, o cargo de presidente da República exige votação em todo o 
território nacional.

877. (Ano: 2017 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária) Acerca 
dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue 
o item a seguir.

Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível nesse mesmo estado, salvo se 
a sociedade ou o vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Salvo se o maridão morrer ou se desincompatibilizar até seis meses antes do pleito elei-
toral. Não custa lembrar que essa regra é válida apenas aos Chefes do Poder Executivo.

SOLUÇÃO COMPLETA

De acordo com a Súmula Vinculante nº 18, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, 
não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da CF.

Mas, segundo o STF, o enunciado da Súmula Vinculante nº 18 não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal 
pela morte de um dos cônjuges.

878. (Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ABIN Prova: Oficial de Inteligência) Cada um dos itens a seguir 
apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos direitos 
e garantias fundamentais.

Maria, eleita senadora da República de um estado da Federação em 2006, é casada com o 
irmão de Leopoldo, que pretende ser candidato ao cargo de governador do mesmo estado 
em 2010. Nessa situação, Leopoldo é inelegível, devido ao grau de parentesco com Maria.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Esta regra só se aplica aos parentes dos Chefes do executivo, vejamos: “§ 7º - São ine-
legíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador 
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de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído 
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e can-
didato à reeleição”.

SOLUÇÃO COMPLETA

Note que o ponto de partida para a análise da inelegibilidade por parentesco são os cargos eletivos ocupados no 
Poder Executivo – Presidente, Governador e Prefeito. Foi por esse motivo, por exemplo, que o Senador José Sarney 
se elegeu pelo Amapá, e não pelo Maranhão. Como nas eleições de 2006 sua filha, Roseana Sarney, ocupava o cargo 
de governadora do Maranhão, ele seria enquadrado nas regras previstas no § 7º do art. 14. Ao se candidatar por 
uma outra jurisdição, o problema da inelegibilidade foi afastado.

Perceba que essa é uma via de mão única. Caso fosse o oposto: José Sarney ocupando o cargo de Senador pelo 
Maranhão e sua filha Roseana concorrendo ao cargo de Governadora no mesmo estado, não haveria qualquer óbice.

879. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: Procurador) Acerca da disciplina constitucional 
e legal referente à composição dos cargos públicos, julgue os seguintes itens.

O governador do DF é inelegível para quaisquer outros cargos, a não ser que renuncie a seu 
mandato com uma antecedência mínima de seis meses em relação à data do pleito.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Observe que para concorrer à REELEIÇÃO, ou seja, concorrer ao MESMO cargo, os chefes 
do poder executivo (presidente, governador, prefeito) não necessitam renunciar ao cargo.

SOLUÇÃO COMPLETA

Ocorre a DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, em que os chefes do Poder Executivo devem renunciar 6 meses antes da eleição.

Art. 14, § 6º, CF: “Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”.

880. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPU Prova: Analista - Direito) A respeito dos direitos e garan-
tias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens subsequentes.

Considere que Marcos, cidadão brasileiro, com vinte anos de idade, pretenda se eleger na 
próxima eleição, pela primeira vez, vereador de determinado município e que seu irmão ado-
tivo seja atualmente vereador do referido município. Nessa situação, Marcos é considerado 
relativamente inelegível.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Marcos é elegível, pois os parentes dos membros do legislativo podem se candidatar a 
quaisquer cargos.

SOLUÇÃO COMPLETA

As inelegibilidades relativas constituem restrições à elegibilidade para certos pleitos eleitorais e determinados 
mandatos, em razão de situações especiais existentes, no momento da eleição, em relação ao cidadão. A inele-
gibilidade relativa pode ser dividida em: (arts. 14, §§ 5º ao 9º) por motivos funcionais (§§ 5º e 6º); por motivos de 
casamento, parentesco ou afinidade (§ 7º); dos militares (§ 8º); previsões de ordem legal (§ 9º).
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A questão quis confundir o candidato, questionando se haveria, no caso, inelegibilidade em razão de parentesco. 
Entretanto, como se observa da leitura do artigo 14, p. 7°, CF, a inelegibilidade (chamada reflexa) só ocorre no 
âmbito do Poder Executivo, não do Legislativo, como traz a questão, sendo Marcos elegível a vereador (cuja idade 
mínima é 18 anos).

Artigo 14, p. 7°/CF: “São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

881. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGM - Campo Grande - MS Prova: Procurador Municipal) Acerca 
dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue 
o item a seguir.

Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo 
de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo Poder 
Executivo é chefiado pelo seu irmão. Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito 
do município-mãe, é inelegível.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Conforme o art. 14, § 7º: “São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge 
e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente 
da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou 
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 
de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

SOLUÇÃO COMPLETA

É inelegível para o cargo de prefeito de Município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual chefe 
do Poder Executivo do município-mãe.

O regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõem a estrutura 
normativa. Disso resulta a plena validade da exegese que, norteada por parâmetros axiológicos consagrados pela 
própria Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais.

O primado da ideia republicana – cujo fundamento ético-político repousa no exercício do regime democrático e 
no postulado da igualdade – rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e 
patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral.

882. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Campo Grande - MS Prova: Procurador Municipal) 
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, 
julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo 
de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo Poder 
Executivo é chefiado pelo seu irmão. Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito 
do município-mãe, é inelegível.

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

STF - É inelegível para o cargo de prefeito de Município resultante de desmembramento 
territorial o irmão do atual chefe do Poder Executivo do município-mãe.

SÚMULA-TSE Nº 12 – São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda não instalado, 
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
prefeito do município-mãe, ou de quem o tenha substituído, dentro dos seis meses ante-
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo.

SOLUÇÃO COMPLETA

O regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõem a estrutura 
normativa. Disso resulta a plena validade da exegese que, norteada por parâmetros axiológicos consagrados pela 
própria Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais.

O primado da ideia republicana – cujo fundamento ético-político repousa no exercício do regime democrático e 
no postulado da igualdade – rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e 
patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral.

883. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 21ª Região (RN) Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa)  
Julgue o item a seguir, acerca de noções de direito constitucional. Nesse sentido, considere 
que a sigla CF se refere à Constituição Federal de 1988.

Entre as inelegibilidades relativas estipuladas na CF, está previsto o impedimento relativo à 
capacidade eleitoral passiva previsto exclusivamente em lei complementar com o objetivo, 
entre outros, de proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Segundo a CF, art. 14, § 9º: “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade 
e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato (...)”.

Entretanto, a questão utiliza a expressão exclusivamente, o que excluiria a possibilidade 
por Emenda à Constituição.

SOLUÇÃO COMPLETA

A inelegibilidade absoluta impede que o cidadão concorra em qualquer eleição, a qualquer mandado eletivo.

São os seguintes os casos de inelegibilidade absoluta:

1) os analfabetos, que, embora possam alistar-se e votar (capacidade eleitoral ativa), não dispõem de capacidade 
eleitoral passiva (não poderão ser eleitos);

2) os não-alistáveis, uma vez que a elegibilidade tem por pressuposto a alistabilidade, isto é, para ser elegível é 
imprescindível ser, antes, alistável;

Logo, os estrangeiros e os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório, são não-alistáveis e, como 
tais, inelegíveis.

A inelegibilidade relativa consiste em restrições impostas à elegibilidade para alguns cargos eletivos, em razão de 
situações especiais em que se encontra o cidadão-candidato no momento da eleição.
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A inelegibilidade relativa poderá decorrer:

(1) de motivos funcionais; (2) de motivos de casamento, parentesco ou afinidade; (3) da condição de militar; (4) de 
previsões em lei complementar.

884. (Ano: 2009 Banca: FCC Órgão: TCE-GO Prova: Analista de Controle Externo - Gestão de Pessoas) Será conside-
rado inelegível, nos termos da Constituição da República,

a) brasileiro naturalizado que queira candidatar-se a uma vaga no Senado Federal.

b) o filho adotado de Governador do Estado que pretenda candidatar-se a Prefeito da 
Capital do Estado.

c) o Governador de Estado no exercício de seu primeiro mandato que, pretendendo a 
reeleição, não renunciar até seis meses antes do pleito.

d) o Deputado Federal no exercício de segundo mandato consecutivo que pretenda 
reeleger-se.

e) quem tenha sido condenado criminalmente por decisão judicial, mesmo que ainda 
não transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A vedação para um terceiro mandato é apenas para os chefes do Poder executivo, seja, 
municipal, estadual ou federal.

Vereadores, Deputados e senadores não possuem limite para reeleição, ou seja, podem 
se reeleger eternamente.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Elegível, só não poderá assumir a vaga de Presidente do Senado, pois estaria na linha sucessória do Presidente 
da República.

C: Concorrer à reeleição não precisa renunciar.

D: Parlamentares não tem período limitativo para reeleição.

E: Precisa transitar em julgado para ser inelegível e só será enquanto durarem os efeitos.

885. (Ano: 2009 Banca: FCC Órgão: TCE-GO Provas: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação) Será 
considerado inelegível, nos termos da Constituição da República,

a) o Governador de Estado no exercício de seu primeiro mandato que, pretendendo a 
reeleição, não renunciar até seis meses antes do pleito.

b) o Deputado Federal no exercício de segundo mandato consecutivo que pretenda 
reeleger-se.

c) quem tenha sido condenado criminalmente por decisão judicial, mesmo que ainda 
não transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

d) brasileiro naturalizado que queira candidatar-se a uma vaga no Senado Federal.

e) o filho adotado de Governador do Estado que pretenda candidatar-se a Prefeito da 
Capital do Estado.
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GABARITO: E.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Parentes até segundo grau, inclusive adotados. Desde a promulgação da CF 88, não é ne-
nhuma novidade mais que o filho adotivo tem os mesmos direitos que os filhos naturais. 
Portanto, se eles têm direitos, também têm deveres.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: Essa exigência é apenas para os casos em que os candidatos pretendem concorrer a outros cargos.

Art. 14. (...) § 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

B: Apenas o Presidente, Governadores e Prefeitos tem limite de 2 mandatos subsequentes.

Art. 14. (...) § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

C: Apenas após o trânsito em julgado.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...) III - condenação 
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

D: Apenas o cargo de Presidente do Senado é privativo de brasileiro nato.

Art. 12. (...) § 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos (...) III - de Presidente do Senado Federal.

886. (Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: Câmara Municipal de São José dos Campos - SP Prova: Analista Legislativo - 

Advogado) Prefeito reeleito para um mesmo município, sendo inelegível para um terceiro 
mandato, transfere seu domicílio eleitoral para Município diverso, buscando afastar a 
inelegibilidade. Pode-se, com fundamento na interpretação constitucional, afirmar que:

a) a inelegibilidade encontra-se afastada, vez que a vedação constitucional não alcança 
município diverso.

b) a inelegibilidade encontra-se afastada, desde que respeitado o prazo de 
desincompatibilização.

c) a inelegibilidade está configurada, não se admitindo terceiro mandato, mesmo na 
hipótese de município distinto.

d) é possível a referida situação na medida em que o texto constitucional prevê expres-
samente a figura do Prefeito Itinerante.

e) a inelegibilidade será afastada, desde que expressamente previsto na Lei Orgânica do 
Munícipio, com fundamento no princípio da autonomia municipal.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser 
reeleitos para um único período subsequentes.Da leitura do inciso afere-se nenhuma outra 
possibilidade de haver terceiro mandato no caso de novo domicílio eleitoral, de acordo 
com as disposições constitucionais exigidas pela questão.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (1º), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por maioria 
dos votos, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sentido de que se torna inelegível para o cargo 
de prefeito cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos na chefia de executivo municipal, mesmo que 
pleiteie candidatura em município diferente. Os ministros reconheceram que essa questão constitucional tem 
repercussão geral.

Anteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que o prefeito reeleito em determinado município podia can-
didatar-se ao mesmo cargo em outro município, observados os prazos de desincompatibilização, domicílio eleitoral 
e filiação partidária. Nas eleições de 2008, entretanto, o TSE alterou sua orientação ao julgar o Recurso Especial 
Eleitoral (Respe) 32507, em que se firmou o entendimento de que o artigo 14, parágrafo 5º, da CF veda a perpetuação 
no cargo, não sendo possível o exercício de um terceiro mandato subsequente, ainda que em município diverso.

887. (Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRE-SP Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária) A Constituição Federal 
estabelece casos de inelegibilidade por motivos de casamento, parentesco ou afinidade. 
Segundo essas regras constitucionais e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
é inelegível para o mandato de:
a) Deputado Estadual, o ex-cônjuge do Governador do mesmo Estado, quando a disso-

lução da sociedade ou do vínculo conjugal tiver ocorrido no curso do mandato, salvo 
se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

b) Deputado Estadual, o cônjuge de Prefeito de Município do mesmo Estado.
c) Deputado Estadual, o parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, do Gover-

nador do mesmo Estado.
d) Presidente da República, o cônjuge do Prefeito.

e) Governador, o cônjuge de Deputado Estadual do mesmo Estado, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Inelegibilidade REFLEXA: ela REFLETE apenas nos cargos abrangidos por sua circunscri-
ção. Imaginem um círculo (conjunto) de um governador, por exemplo: todos os cargos 
abrangidos por este círculo é que estarão inelegíveis pelo cônjuge e parentes até 2º grau 
(prefeito e vereador, por exemplo). Mas a candidatura para Presidente da República está 
fora desse círculo, então a esposa de um prefeito ou governador poderia perfeitamente 
se candidatar a PR.

Já cônjuge do PR não vai poder se candidatar a nada, pois a sua circunscrição (sua abran-
gência) engloba todo o território e, portanto, todos os possíveis cargos.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vide art. 14, § 7º, da CF/88 e súmula vinculante nº 18:

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição.

SÚMULA VINCULANTE nº 18: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a 
inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.
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888. (Ano: 2016 Banca: FAURGS Órgão: TJ-RS Prova: Contador) Considere as disposições abaixo.

I. O militar alistável é inelegível.

II. Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

III. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve e, enquanto em serviço ativo, a filiação 
a partidos políticos.

Quais aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que 
vier a ser fixado em lei?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Verificando o item incorreto.

Art. 14. § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: V - o militar, 
enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.

SOLUÇÃO COMPLETA

I: de acordo com o artigo 14, § 8, o militar alistável é elegível atendidas algumas condições que estão nos incisos I, II.

II: o artigo 142, § 2º, da Constituição Federal dispõe que: Não caberá habeas corpus em relação a punições disci-
plinares militares, entretanto, a doutrina e jurisprudência entendem que, não cabe habeas corpus no tocante ao 
mérito das punições disciplinares.

III: o art. 142 diz que: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institui-
ções nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

889. (Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Câmara de Salvador - BA Prova: Analista Legislativo Municipal - Analista de Tra-

mitação) Eraldo, adolescente de quinze anos, nascido em território brasileiro, tinha o sonho 
de seguir carreira política. Para planejar o seu futuro, procurou um amigo advogado e pediu 
algumas orientações iniciais. Foi-lhe informado que, para se candidatar a um cargo eletivo 
no Poder Legislativo, era preciso preencher uma série de requisitos, dentre os quais o de ser 
cidadão e não ser alcançado por uma causa de inelegibilidade.

À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, Eraldo:

a) já é cidadão, por ter nacionalidade brasileira.

b) não poderá votar ou ser votado caso se torne inelegível.

c) somente se tornará cidadão com o alistamento eleitoral.

d) caso se torne inelegível, terá a sua cidadania afastada.

e) caso se torne inelegível, terá a sua nacionalidade suspensa.
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GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Para que uma pessoa se torne cidadã, essa deve, obrigatoriamente, realizar o alistamento 
eleitoral.

SOLUÇÃO COMPLETA

A: pois nem todo brasileiro é necessariamente um cidadão. A cidadania engloba o direito de votar e ser votado em 
uma eleição, por exemplo. Um brasileiro com 14 anos possui a nacionalidade brasileira, mas não é um cidadão, já 
que não possui os requisitos para tirar o seu título de eleitor e, consequentemente, não possui capacidade eleitoral 
ativa e passiva.

B, D e E: a inelegibilidade atinge apenas a capacidade eleitoral passiva do cidadão. Uma pessoa que é declarada 
inelegível fica impossibilitada de concorrer às eleições, mas deve continuar votando nos respectivos pleitos, já que 
a inelegibilidade afetará apenas a sua capacidade de ser votada (passiva), mas não a de votar (ativa).

C: conforme explicado na alternativa “b”, a inelegibilidade atinge apenas a capacidade eleitoral passiva da pessoa, 
deixando a capacidade eleitoral ativa desta sem nenhuma restrição. Logo, uma pessoa que se torne inelegível não 
terá a sua cidadania afastada, mas sim a sua capacidade eleitoral passiva (ser votada).

890. (Ano: 2019 Banca: CEV-URCA Órgão: Prefeitura de Mauriti - CE Prova: Advogado) Em relação aos direitos 
políticos, o analfabeto:

a) Vota facultativamente, mas é inelegível.

b) Vota obrigatoriamente e é elegível para cargos municipais.

c) Vota facultativamente e é elegível para cargos municipais.

d) Vota obrigatoriamente, mas é inelegível.

e) Vota facultativamente e é elegível para quaisquer cargos.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Inalistáveis: estrangeiros, Conscritos.

Inelegíveis: Estrangeiros, conscritos, Analfabetos.

Perceba que os analfabetos são alistáveis.

SOLUÇÃO COMPLETA

Art. 14.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Portanto, analfabetos:

PODEM votar (NÃO são obrigados - são alistáveis).

NÃO PODEM ser votados (são inelegíveis).
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Só lembrar do Tiririca, ele fez um teste para provar sua alfabetização no TRE, pois se fosse reprovado sua candi-
datura teria sido cassada.

891. (Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: MPE-MA Prova: Técnico Ministerial - Execução de Mandados)  Considere a 
seguinte situação hipotética: Cristina é Prefeita da cidade de Imperatriz. Durante seu manda-
to, Djair, seu marido, foi eleito Governador do Estado do Maranhão. Nas próximas eleições 
para Prefeito, Cristina pretende se candidatar à reeleição e Dora, prima de Djair, pretende se 
candidatar a Vereadora do Município de Afonso Cunha. Nestes casos, de acordo com a Cons-
tituição Federal brasileira,

a) Cristina e Dora são inelegíveis.

b) não há inelegibilidade constitucional na hipótese para Dora e Cristina.

c) apenas Cristina é inelegível.

d) apenas Dora é inelegível.

e) Dora e Cristina só serão inelegíveis se possuírem a mesma filiação partidária.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Cristina não precisa renunciar pois já é detentora de mandato eletivo!

Dora não é inelegível, simplesmente, porque não é parente de 2º grau, mas, sim, de 4º 
grau----> Djair-----> mãe (1º grau) -----> mãe da mãe do Djair, ou seja, vó (2º grau) ----> 
filha da vó, ou seja, tia do Djair (3º grau) -----> “filha desta tia”, a filha duma mãe que fez 
muita gente errar a questão, a dita cuja Dora! (4º grau).

SOLUÇÃO COMPLETA

==> Cristina (cônjuge) = Candidata à reeleição - Prefeita;

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

===> Dora (prima) = Candidata a Vereadora; Obs.: Primo é parente de 4º grau, ou seja, Dora é elegível;

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição.

892. (Ano: 2017 Banca: COMPERVE Órgão: Câmara de Currais Novos - RN Prova: Procurador Legislativo) O senhor 
“W”, brasileiro naturalizado, com 72 anos, analfabeto, candidatou -se a vereador no muni-
cípio de Currais Novos, e foi eleito. Após a sua posse e entrada em exercício, o Ministério 
Público estadual pediu a cassação de seu mandato. Segundo a Constituição Federal, o 
senhor “W”:

a) é inelegível ao cargo, por não ser brasileiro nato.

b) é alistável e, portanto, elegível, ainda que analfabeto.

c) é alistável, mas não elegível, por ser analfabeto.

d) é inelegível ao cargo, por ter mais de 70 anos.
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GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

SOLUÇÃO COMPLETA

CF/88:

Art. 14. § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

Não podem ser eleitos: a - Analfabetos/ b - Estrangeiros/ c - Conscritos.

893. (Ano: 2017 Banca: CONSULPLAN Órgão: TRE-RJ Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa) “Considere que 
Melissa é filha do irmão do pai do Governador do Rio de Janeiro. Ela quer saber se há alguma 
regra de inelegibilidade caso se candidate como representante do povo carioca.” Considerando 
as garantias políticas previstas no texto constitucional, Melissa é:

a) inelegível, apenas no Estado do Rio de Janeiro.

b) inelegível, já que é prima do Governador do Estado.

c) elegível, desde que não haja óbices de outra natureza.

d) elegível, apenas se concorrer a um pleito para reeleição.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Melissa é prima do Governador do Rio de Janeiro, ou seja, é parente consanguínea de 
quarto grau do Chefe do Poder Executivo. Não está, portanto, sujeita à inelegibilidade 
reflexa (art. 14, § 7º, CF), que só afeta os parentes até o segundo grau.

SOLUÇÃO COMPLETA

Artigo 14, § 7º: “São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 
de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

Melissa é prima do Governador do Rio de Janeiro, ou seja, é parente consanguínea de quarto grau do Chefe do 
Poder Executivo. Não está, portanto, sujeita à inelegibilidade reflexa (art. 14, § 7º, CF), que só afeta os parentes até 
o segundo grau.
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894. (Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: COFECI Prova: Serviços Operacionais)  À luz da CF, julgue o item que se 
segue, acerca dos direitos e dos partidos políticos.

É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da 
pessoa humana.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

CRFB/88

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 
ou de subordinação a estes;

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vejamos o diploma constitucional:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos (...).

A assertiva reproduz o conteúdo do art. 17 da CF/88. Nossa Constituição assegura a livre criação, fusão e incorpo-
ração de partidos políticos.

Essa liberdade, no entanto, não é absoluta, condicionando-se à observância de certos princípios, a saber: (I) da 
soberania nacional, (II) do regime democrático, (III) do pluripartidarismo e (IV) dos direitos fundamentais da pessoa 
humana.

895. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: CRMV/AC Prova: Fiscal) No que diz respeito a direitos e garantias 
fundamentais, julgue o item subsequente.

O sistema político-partidário brasileiro assegura ao partido político autonomia para definir sua 
estrutura e organização interna, podendo o partido adotar um caráter meramente regional 
ou local.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional.

https://www.alfaconcursos.com.br


546

SOLUÇÃO COMPLETA

O sistema político-partidário brasileiro assegura ao partido político autonomia para definir sua estrutura e orga-
nização interna, podendo o partido adotar um caráter meramente regional ou local.

O partido deve ter caráter nacional de acordo com o artigo 17, inciso I, da CF.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos:

I – caráter nacional.

896. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CREF/11ª Região (MS/MT) Prova: Assistente Administrativo) Julgue o item, 
relativo a partidos políticos.

Os partidos políticos possuem natureza jurídica de direito público e adquirem personalidade 
própria a partir de seu registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Partido Político: personalidade de Direito Privado – Código Civil, art. 44.

Adquire personalidade jurídica no registro em cartório de registro de títulos e documen-
tos; adquire capacidade política com o registro do estatuto no TSE.

SOLUÇÃO COMPLETA

Partido político possui personalidade jurídica de direito privado, e são registrados em Cartório (de Registro de Títulos 
e Documentos), onde inscrevem seu ato constitutivo e seu estatuto, quando, então, são criados.

Após o registro civil em Cartório, o partido político é registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e suas atividades 
passarão a ser exercidas sob a supervisão da Justiça Eleitoral, na medida em que são autônomos.

897. (Ano: 2018 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: MPE/PI Prova: Analista Ministerial/Área Processual) No que se 
refere a partidos políticos, julgue o próximo item.

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e 
poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no 
âmbito federal, estadual, distrital e no municipal.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O artigo 17, § 1º, fala somente em autonomia, e não autonomia administrativa; não há 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas.

SOLUÇÃO COMPLETA

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal, e poderão definir o regime 
de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e no municipal.

CF

Art. 17. (...) § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras 
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento 
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e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração 
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, 
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

898. (Ano: 2017 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRF/1ª REGIÃO Prova: Analista Judiciário/Área Judiciária) Acerca 
dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue 
o item a seguir.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e 
seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organiza-
ção e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 
eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 
e fidelidade partidária.

SOLUÇÃO COMPLETA

Coligação de âmbito nacional NÃO vincula mais coligação E/DF/M, logo, torna-se NÃO OBRIGATÓRIA.

Observe que, antes da EC nº 52/2006, se uma parceria (coligação) fosse adotada na disputa de um cargo federal, 
essa parceria deveria ser também adotada nos âmbitos menores (E/M/DF). Assim, um partido que fechava um 
acordo de coligação em âmbito federal vinculava que nos E/DF/M deveria ser feita a mesma parceria. Após a EC 
nº 52, essa vinculação não existe mais.

EC nº 97/2017: mudou alguns direitos assegurados aos partidos políticos, acrescendo algumas mudanças. É asse-
gurado aos partidos políticos: o direito de estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos 
permanentes/provisórios; proibição de coligação nas eleições Proporcionais (eleição de Deputados e vereadores); 
e a possibilidade de coligação nas eleições Majoritárias (eleição de Senadores).

899. (Ano: 2017 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE/PE Prova: Analista de Gestão/Administração) Considerando 
o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, 
bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, devendo seus 
estatutos ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral e no tribunal regional eleitoral do estado 
em que estiverem sediados.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.
SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
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SOLUÇÃO COMPLETA

A personalidade jurídica é adquirida na forma da lei civil (e não eleitoral); o Estatuto é registrado apenas no TSE 
(não há previsão de registro no TRE), adquirindo, dessa forma, capacidade política.

Observação: a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95 – art. 7º) traz previsão praticamente igual ao do § 2º do 
art. 17 da CF/88.

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal 
Superior Eleitoral.

900. (Ano: 2017 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE/PE Prova: Analista de Gestão/Julgamento) Com relação aos 
direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, 
julgue o próximo item.

A liberdade de criação de partidos políticos é um direito constitucional, o que impede que 
normas estabeleçam controle quantitativo e qualitativo sobre eles.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O Princípio da Liberdade Partidária NÃO é absoluto. Deve-se observar o regime demo-
crático, a soberania nacional, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. A liberdade 
está na criação, fusão, incorporação e extinção.

SOLUÇÃO COMPLETA

A Constituição da República assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos. A liberdade não 
é absoluta, condicionando-se aos princípios do sistema democrático-representativo e do pluripartidarismo. São 
constitucionais as normas que fortalecem o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio 
da igualdade ou qualquer ingerência em seu funcionamento interno.

O requisito constitucional do caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações 
sem expressão política, que podem atuar como “legendas de aluguel”, fraudando a representação, base do regime 
democrático.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos.

901. (Ano: 2015 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRE/GO Prova: Técnico Judiciário/Área Administrativa)  Julgue o 
item subsecutivo, referente aos direitos políticos e à organização político-administrativa do 
Estado brasileiro.

Em respeito à autonomia dos entes da Federação, a Constituição Federal autoriza a criação 
de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos estatutos do partido 
no tribunal regional eleitoral correspondente no prazo legal.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Conforme o inciso I do art. 17 da CF:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
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I – caráter nacional.

O registro do estatuto do partido é feito no TSE – e não no TER – em virtude do caráter 
nacional.

SOLUÇÃO COMPLETA

Partidos políticos: pessoa jurídica de direito privado, na forma da lei civil; estatuto registrado no TSE; âmbito nacio-
nal; ter certidões que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores; inteiro teor do programa 
e do estatuto levados a registro no cartório competente, além da respectiva certidão comprobatória de tal ato.

902. (Ano: 2005 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Câmara Legislativa do Distrito Federal) A crescente importância 
dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de 
nossos dias, não haveria de passar despercebida do legislador, que se viu na contingência 
de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas 
próprias constituições.

Fonte: SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros (com adaptações).

Considerando a regência constitucional brasileira e a organização universal dos partidos polí-
ticos, julgue o item abaixo.

A Constituição brasileira vigente dá liberdade de criação, organização e funcionamento de 
agremiações partidárias, adotando uma concepção minimalista, segundo a qual deve ser 
menor a interferência estatal no condicionamento das suas estruturas, dos seus programas 
e de suas atividades.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Percebe-se, portanto, que o Estado deve interferir o mínimo possível. No entanto, a 
liberdade atribuída não é absoluta, devendo os partidos observar as regras legalmente 
estabelecidas para sua criação e formação (ex.: vedação à agremiação empregar orga-
nização paramilitar).

SOLUÇÃO COMPLETA

CRFB

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos.

A Constituição de 1988 assegura a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, res-
guardados determinados princípios. A autonomia partidária não poderá realizar-se sem observância dos princípios 
básicos enunciados na Constituição, especialmente o respeito à soberania nacional, ao regime democrático, ao 
pluripartidarismo e aos direitos fundamentais da pessoa humana.

903. (Ano: 2011 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRE/ES Prova: Analista Judiciário/Área Judiciária/Específicos) Consi-
derando as disposições constantes da Constituição Federal de 1988 [CF] relativas aos direitos 
políticos e aos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Certo (   )                Errado (   )
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GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante inscrição no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e não com o registro no TSE.

SOLUÇÃO COMPLETA

Adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, e somente depois disso é que ocorre o registro no TSE, 
conforme a CF.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos:

§ 2º Os partidos políticos, APÓS adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no 
Tribunal Superior Eleitoral.

904. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Arujá/SP) A respeito da disciplina constitucional para 
acesso dos partidos políticos ao fundo partidário no Brasil, a partir do quanto previsto em 
função das alterações promovidas pela emenda Constitucional nº 97/2017, é certo afirmar 
que, para as eleições de 2030, terão acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e televisão:

a) Todos os partidos políticos, uma vez que a Constituição expressamente assegura 
não apenas a criação, fusão, incorporação e extinção, mas também um tratamento 
isonômico entre eles.

b) Somente os partidos políticos que tenham lançado candidatos aos cargos de pre-
sidente ou Vice-presidente da República, bem como, no mínimo, cinco nomes aos 
cargos de deputados ou senadores.

c) Somente aqueles que, cumulativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 
deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) 
dos votos válidos em cada uma delas, e tiverem elegido pelo menos 15 senadores.

d) Somente aqueles que, alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 
deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) 
dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos quinze depu-
tados federais distribuídos em pelo menos 9 estados do país.

e) Todos os partidos políticos que, até 6 meses antes do pleito eleitoral, tenham regis-
trado os respectivos estatutos perante o tribunal superior eleitoral.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

2018: 1,5% dos votos válidos na Câmara dos Deputados (ao menos 1% em cada unidade 
da federação) ou nove Deputados Federais.

2022: 2% dos votos válidos na Câmara dos Deputados (ao menos 1% em cada unidade 
da federação) ou onze Deputados Federais.

2026: 2,5% dos votos válidos na Câmara dos Deputados (ao menos 1,5% em cada unidade 
da federação) ou treze Deputados Federais.
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2030: 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados (ao menos 2% em cada unidade 
da federação) ou quinze Deputados Federais.

SOLUÇÃO COMPLETA

Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os 
partidos políticos que, alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; ou

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação.

Art. 3º O disposto quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita 
no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030.

905. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: SERTPREV/SP Prova: Procurador Jurídico) Ao tratar dos partidos políticos, 
a Constituição Federal:

a) Assegurou-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, mas as regras sobre 
escolha, formação e duração de seus órgãos provisórios, sua organização e funcio-
namento obedecerão aos preceitos estabelecidos em lei ordinária.

b) Concedeu-lhes autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições propor-
cionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacio-
nal, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária.

c) Estabeleceu que estes, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei ci-
vil, registrarão seus estatutos no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior 
Eleitoral.

d) Condicionou o direito aos recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, aos partidos políticos que tiverem elegido pelo menos doze 
Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

e) Determinou que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
independentemente de qualquer outra condição, desde que resguardados os direitos 
fundamentais da pessoa humana e observado o caráter nacional.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. (...) §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanen-
tes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de 
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração 
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária.

SOLUÇÃO COMPLETA

a) Errado. Art. 17. (...) §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabe-
lecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a 
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sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacio-
nal, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

c) Errado. Devem registrar seus estatutos apenas no TSE (art. 17, § 2º).

d) Errado. Art. 17. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (...)

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação.

e) Errado. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacio-
nal, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos: caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 
ou subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

906. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Buritizal/SP Prova: Procurador Jurídico) Os partidos políticos 
somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão se:

a) Alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 
3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unida-
des da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada 
uma delas; ou tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação.

b) Cumulativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no míni-
mo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; e tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação.

c) Alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 
4% (quatro por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um quarto das 
unidades da Federação, com um mínimo de 3% (três por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; ou tiverem elegido pelo menos doze Deputados Federais distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação.

d) Cumulativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 
5% (cinco por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um quinto das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos 
em cada uma delas; e tiverem elegido pelo menos dezesseis Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos metade das unidades da Federação.

e) Alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 
6% (seis por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unida-
des da Federação, com um mínimo de 3% (três por cento) dos votos válidos em cada 
uma delas; ou tiverem elegido pelo menos dezoito Deputados Federais distribuídos 
em pelo menos metade das unidades da Federação.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) 
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
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II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação.

SOLUÇÃO COMPLETA

Art. 17. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma 
da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; ou

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação.

Lembrando que, até 2026, esse cálculo vai se alterando gradativamente, conforme dispõe a EC nº 97/2017.

907. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Câmara de Orlândia/SP Prova: Procurador Jurídico) Sobre os Partidos 
Políticos, a Constituição Federal estabelece:

a) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e 
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes 
e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios 
de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, facultada a sua 
celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

b) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Elei-
toral respectivo. Uma vez registrado, é facultada a utilização pelos partidos políticos 
de organização paramilitar.

c) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a 
Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% (dez por cento) dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 7% (sete 
por cento) dos votos válidos em cada uma delas.

d) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 17 
Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

e) Ao eleito por partido que não obteve, nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
o mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades 
da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas ou não 
tiver elegido pelo menos 15 Deputados Federais distribuídos em pelo menos 1/3 das 
unidades da Federação é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do 
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada 
para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao 
tempo de rádio e de televisão.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. (...) § 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º 
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a 
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de 
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distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e 
de televisão.

SOLUÇÃO COMPLETA

a) Errado. Art. 17. (...) §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabe-
lecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a 
sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacio-
nal, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

b) Errado. Art. 17. (...) § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão 
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. (...) § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização 
paramilitar.

c), e) Errado. Art. 17. § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, 
com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou II – tiverem elegido pelo menos quinze 
Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

908. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Pontal/SP Prova: Procurador) É assegurada aos partidos polí-
ticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação 
e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento, 
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias:

a) Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vin-
culação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

b) Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vin-
culação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

c) Permitida a sua celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vin-
culação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

d) Permitida a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vin-
culação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

e) Permitida a sua celebração nas eleições proporcionais e a vinculação entre as candi-
daturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

CF/88

Art. 17. (...) § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanen-
tes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de 
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração 
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária.

SOLUÇÃO COMPLETA

É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, 
formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração (de 
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coligações) nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Fidelidade partidária NÃO se aplica ao poder executivo.

909. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Arujá/SP Prova: Advogado) A respeito da disciplina cons-
titucional para acesso dos partidos políticos ao fundo partidário no Brasil, a partir do quanto 
previsto em função das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 97/2017, é 
certo afirmar que, para as eleições de 2030, terão acesso aos recursos do fundo partidário e 
acesso gratuito ao rádio e televisão:

a) Todos os partidos políticos, uma vez que a Constituição expressamente assegura 
não apenas a criação, fusão, incorporação e extinção, mas também um tratamento 
isonômico entre eles.

b) Somente os partidos políticos que tenham lançado candidatos aos cargos de Presiden-
te ou Vice-Presidente da República, bem como, no mínimo, cinco nomes aos cargos 
de deputados ou senadores.

c) Somente aqueles que, cumulativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) 
dos votos válidos em cada uma delas, e tiverem elegido pelo menos 15 senadores.

d) Somente aqueles que, alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) 
dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos quinze depu-
tados federais distribuídos em pelo menos 9 Estados do país.

e) Todos os partidos políticos que, até 6 meses antes do pleito eleitoral, tenham regis-
trado os respectivos Estatutos perante o Tribunal Superior Eleitoral.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

CF

Art. 17. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) 
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas;

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação.

SOLUÇÃO COMPLETA

Cláusula de Desempenho: somente terá recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio/televisão quem 
alternadamente obtiver eleição para deputado e um mínimo de 3% de votos válidos, distribuídos em um 
mínimo de 1/3 da Federação, sendo 2% votos em cada uma; ou tiver atingido pelo menos 15 Deputados Federais 
distribuídos em 1/3 das Unidades.

O Partido que não atingiu a cláusula de desempenho é assegurado Mandato, facultada filiação em outro, sem 
perda do mandato, não considerando essa filiação para fins de recurso e acesso ao rádio/televisão.
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910. (Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC/ES Prova: Auxiliar Perícia Médico-Legal) Sobre as disposições 
constitucionais acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta.

a) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos funda-
mentais da pessoa humana e observado, entre outros, o preceito de funcionamento 
parlamentar de acordo com a lei.

b) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.

c) Terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 3% dos votos válidos em cada uma delas.

d) É permitida, em algumas hipóteses previstas em lei especial, a utilização pelos partidos 
políticos de organização paramilitar.

e) Aos partidos políticos, é permitido o recebimento de recursos financeiros de governo 
estrangeiro.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos (todavia não 
é absoluto), resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartida-
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos.

SOLUÇÃO COMPLETA

b) Errado. § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus 
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

c) Errado. § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma 
da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas; OU

II – tiverem elegido pelo menos 15 Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

d) Errado. Art. 17. (...) § 4º é VEDADA a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

e) Errado. Art. 17. (...) II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes.

911. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Câmara de Serrana/SP Prova: Analista Legislativo) Segundo o texto cons-
titucional, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no:

a) Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais.

b) Juízo Federal de primeira instância.

c) Tribunal Regional Eleitoral.

d) Tribunal Superior Eleitoral.

e) Supremo Tribunal Federal.

GABARITO: D.
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SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. (...) § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma 
da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

SOLUÇÃO COMPLETA

Partido Político: personalidade de Direito Privado – Código Civil, art. 44.

Adquire personalidade jurídica no registro em cartório de registro de títulos e documentos; e adquire capacidade 
política com o registro do estatuto no TSE.

912. (Ano: 2018 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE/MG Prova: Analista de Controle Externo/Ciências Contábeis)  
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é assegurada a todos os partidos políticos:

a) A utilização de organização paramilitar.

b) A recepção de recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que declarados.

c) A obtenção de recursos do fundo partidário para custear o acesso a rádio e televisão.

d) A aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil.

e) A vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Art. 17. (...) § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma 
da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

SOLUÇÃO COMPLETA

a) Errado. § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

b) Errado. Art. 17. (...) II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes.

c) Errado. § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei.

e) Errado. § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras 
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento 
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração 
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, 
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

913. (Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRT/11ª Região (AM e RR) Prova: Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador 
Federal) Considere a seguinte situação hipotética: Hugo, Leonardo e Jaílma pretendem criar o 
partido político Y. Hugo propõe que seja contatada determinada entidade estrangeira com 
a finalidade de receber dela recursos financeiros para o novo partido; Leonardo sugere que 
seja criado o partido em caráter regional; Jaílma sugere a utilização, pelo novo partido, de 
organização paramilitar. Com relação a tais sugestões:

a) Todas são admissíveis porque os partidos políticos podem receber recursos financeiros 
de entidade estrangeira, além de ser possível o seu caráter regional, sendo permitida 
a utilização de organização paramilitar.

b) São inadmissíveis as de Hugo e de Jaílma, porque os partidos políticos estão proibidos 
de receber recursos financeiros de entidade estrangeira, sendo vedada a utilização 
de organização paramilitar, mas é admissível a de Leonardo, pois os partidos políticos 
podem ter caráter regional.
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c) São inadmissíveis as de Hugo e de Leonardo porque os partidos políticos estão proi-
bidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter 
nacional, mas é admissível a de Jaílma, pois é permitida, pelos partidos políticos, a 
utilização de organização paramilitar.

d) São inadmissíveis as de Leonardo e Jaílma porque os partidos políticos devem ter 
caráter nacional, sendo vedada a utilização de organização paramilitar, mas é admis-
sível a de Hugo, pois é permitido, aos partidos políticos, o recebimento de recursos 
financeiros de entidade estrangeira.

e) Todas são inadmissíveis porque os partidos políticos estão proibidos de receber recur-
sos financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter nacional, sendo vedada 
a utilização de organização paramilitar.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO RÁPIDA

CF

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 
ou de subordinação a estes;

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

SOLUÇÃO COMPLETA

No que diz respeito aos partidos políticos: possuem Natureza Jurídica de direito privado; a aquisição da perso-
nalidade se dá com o Registro dos atos constitutivos em cartório; a aquisição da Capacidade Política é adquirida 
com o Registro do Estatuto no TSE.

Preceitos: caráter nacional; proibição de recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros; prestação 
de contas à Justiça Eleitoral; funcionamento parlamentar de acordo com a lei; têm autonomia para definir sua 
estrutura interna, organização e funcionamento; têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão (direito de antena); e é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

914. (Ano: 2021 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE/RJ Provas: Analista de Controle Externo/Especialidade: Ciências 

Contábeis) Com base na Constituição Federal de 1988 [CF], julgue o seguinte item.
Em razão do princípio federativo, as Constituições dos estados não se submetem às normas da CF.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O erro está em afirmar que os demais entes federativos não estão submetidos à Cons-
tituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Não faz sentido a Constituição Estadual não respeitar a Constituição Federal; o que os estados têm é autonomia 
administrativa, mas respeitando o princípio da supremacia a Constituição Federal. Veja o que o artigo 25 da Cons-
tituição Federal reza sobre esse conteúdo:
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Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

915. (Ano: 2021 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: CODEVASF Provas: Analista em Desenvolvimento Regional/

Administração) 

Julgue o item que se segue, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil abrange não somente 
a União, os estados e o Distrito Federal, mas também os municípios, sendo todos esses entes 
autônomos.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Questão embasada na Constituição Federal, que se resolvendo com a simples leitura do 
artigo 18 da Carta Magna.

SOLUÇÃO COMPLETA

Os entes da administração direta são eles: União, estados, municípios e Distrito Federal. A afirmação pode ser feita 
com fundamento no artigo 18 da Constituição Federal:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Um mnemônico que pode te auxiliar é tenha MEDU da administração direta:

Municípios.

Estados.

DF.

União.

916. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: Prefeitura de Canaã dos Carajás/PA Provas: Fiscal Municipal de Obras/Fis-

calização) O artigo 18 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia. Com relação à organização do Estado 
brasileiro, julgue o item.

Cabe aos municípios estabelecer e subvencionar cultos religiosos ou igrejas, mantendo, com 
seus representantes, relações de dependência e aliança.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Faltou um pouco de informação para que a questão se tornar correta, porém, da forma 
como foi disposta, não há a possibilidade de municípios com esse tipo de atividade.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Primeiramente, o Brasil é um país considerado laico. Dessa forma, já haveria a possibilidade de considerar essa 
questão como incorreta. Contudo, como nada no ramo do direito é supremo, a Constituição Federal deixa uma 
liberação para certos casos. Veja o que diz o artigo 19 da Constituição Federal:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

917. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: Prefeitura de Canaã dos Carajás/PA Provas: Analista Administrativo/Admi-

nistração) Julgue o item, a respeito da organização do estado na Constituição Federal de 1988.

Os entes federativos, ainda que não possam estabelecer cultos ou religiões oficiais, podem 
com eles estabelecer cooperações para a consecução de fins de interesse público.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Existe essa possibilidade. Por mais que o artigo 19 da Constituição Federal faça menção 
a vedações, quando lemos o inciso I: são liberadas as colaborações.

SOLUÇÃO COMPLETA

Vide que o direto não é absoluto, nem a Constituição Federal está salva disso. Por mais que a regra seja vedada, os 
entes federativos podem criar cultos. Por exemplo, eles, desde que haja interesse público, podem formar um elo de 
colaboração. Segue a redação do artigo 19 da Constituição Federal para que não haja nenhuma dúvida para o leitor:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

918. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV/AM Prova: Fiscal) O Título I da Constituição Federal de 1988 
é dedicado aos princípios fundamentais do Estado brasileiro, e, no art. 1º, são estabelecidas 
suas características essenciais. Acerca dessas características, julgue o item.

A Federação brasileira é composta pela União, pelos estados-membros, pelo Distrito Federal 
e pelos municípios, sendo possível apenas aos municípios o direito de secessão, em respeito 
ao princípio da indissolubilidade de vínculo federativo.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O que seria de nossa relação com a Federação Brasileira se houvesse a possibilidade de 
secessão? Não há, portanto, essa possibilidade, que desrespeita os artigos 1º e 60, § 4º, 
I, da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Veja bem: como seria nossa realidade jurídica e política se houvesse a possibilidade de separação de qualquer 
ente da federação? É impossível considerar essa afirmação juridicamente falando, primeiramente, pelo artigo 1º 
da Constituição Federal:
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

Vamos falar em todos os entes (união, estados, municípios e DF), não tão somente os municípios. O artigo 1º é 
considerado clausula pétrea. Portanto, não há a possibilidade de modificação de sua redação, seguindo como base 
o artigo 60, § 4º, I, da Constituição Federal:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado.

Ou seja, nem com a emenda à constituição poderíamos cogitar essa hipótese.

Um mnemônico que pode te auxiliar é o “tenha MEDU da administração direta”:

Municípios.

Estados.

DF.

União.

919. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRMV/AM Prova: Fiscal) O Título I da Constituição Federal de 1988 
é dedicado aos princípios fundamentais do Estado brasileiro, e, no art. 1º, são estabelecidas 
suas características essenciais. Acerca dessas características, julgue o item.

A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Isso quer dizer a coexistência de unidades 
dotadas de autonomia política em um mesmo território.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A forma federativa é considerada clausula pétrea pela própria Carta Magna. Não con-
funda autonomia dos entes federativos com soberania: os entes têm autonomia, e não 
soberania.

SOLUÇÃO COMPLETA

A forma federativa é considerada a organização do Estado que a República Federativa do Brasil adotou, se caracte-
rizando pela Coexistência do poder soberano e os demais entes políticos autônomos, unidos por uma Constituição 
Federal.

Veja que a forma federativa é clausula pétrea de acordo com artigo 60, § 4º, I da Constituição Federal:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

Um mnemônico que pode te auxiliar é tenha MEDU da administração direta:

Municípios

Estados

DF

União.
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920. (Ano: 2020 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: SEFAZ/AL Prova: Auditor Fiscal da Receita Estadual) A respeito da 
organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

A passagem do sistema dual para o sistema cooperativo caracteriza a evolução do federalismo 
no Brasil.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Realmente, quando falamos em uma passagem de um Sistema Dual (em que há separação 
rígida das atribuições) para um Sistema Cooperativo (autonomia e competências comuns 
e concorrentes entre entes), há uma evolução no sistema.

SOLUÇÃO COMPLETA

Observe que quando falamos em um sistema federativo Dual sempre temos de ter em mente que fora um sistema 
de separação restrito entre os entes federados, não havendo a possibilidade de cooperação – muito semelhante 
ao sistema utilizado nos Estados Unidos.

Não obstante, quando falamos em sistema de federalismo cooperativo, temos a possibilidade de competências 
concorrentes e comuns. A doutrina afirma que temos, em determinados momentos, a migração de sistemas duais 
para sistemas cooperativos.

921. (Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN/2° Região (RS) Provas: Assistente Administrativo) O Estado é pessoa 
jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano.

Fonte: Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado. 16ª ed. 2008. p. 13.

Quanto às noções de Estado, julgue o item.

De acordo com o artigo 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, no Brasil, a forma 
federativa constitui cláusula pétrea e, por isso, não pode ser abolida por meio de reformas 
constitucionais.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

E a literalidade do artigo 60, § 4º, I, não havendo a possibilidade de modificação do artigo 
1º da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Quando falamos em clausulas pétreas, o constituinte originário deixou algumas negações. Em outras palavras, 
são conteúdos que não podem ser modificados de forma alguma, senão por outro poder constituinte originário. 
Exemplos de cláusulas pétreas:

• A forma federativa de Estado.

• O voto direto, secreto, universal e periódico.

• A separação dos Poderes.

• Os direitos e garantias individuais.
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922. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRB 6ª Região Prova: Bibliotecário Fiscal) Julgue o item, a respeito da 
organização do Estado.

Na confederação, somente o estado é detentor de soberania.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Obviamente, estamos falando de uma confederação, e não de uma federação. Quando 
falamos de confederação, estamos falando que cada estado possui sua própria soberania.

SOLUÇÃO COMPLETA

Temos de distinguir as confederações das federações: primeiramente, na confederação pode haver dissolução e 
seus entes federais são soberanos – sua fundamentação está em um acordo internacional; já a federação tem união 
indissolúvel de estados, os entes federados são autônomos e ela é fundamentada por uma constituição – podemos 
usar o próprio Brasil de Exemplo.

923. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRB 6ª Região Prova: Bibliotecário Fiscal) Julgue o item, a respeito da 
organização do Estado.

A autodeterminação é reflexo da relativa autonomia conferida aos membros da Federação.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO RÁPIDA

O erro está em afirmar onde o princípio tem seu reflexo.

SOLUÇÃO COMPLETA

O princípio da autodeterminação dos povos é reflexo das relações internacionais contidas no artigo 4º, III, da 
Constituição Federal:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...)

III – autodeterminação dos povos.

924. (Ano: 2020 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Barão de Cocais/MG Prova: Advogado/

Procuradoria do Município) Sobre as características básicas do Estado Federal brasileiro e do fe-
deralismo, assinale a alternativa incorreta.

a) Cabe à União exercer a importante competência de preservar a integridade políti-
ca, jurídica e física da federação, uma vez que é atribuída a ela a competência para 
realizar a intervenção federal, conforme hipóteses taxativamente previstas no texto 
constitucional.

b) Da forma como o constituinte federal concebeu a Assembleia Legislativa, não se abre 
chance para que os estados adotem um sistema bicameral no Poder Legislativo.

c) O poder constituinte do Estado-Membro é, como o de revisão, derivado, por retirar 
a sua força da Constituição Federal, e não de si próprio.

d) O princípio da simetria é compreendido como absoluto, de modo que todas as normas 
que regem o Poder Legislativo da União são de absorção necessária pelos estados.
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GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Verifique que a questão solicita que encontremos a alternativa INCORRETA. Pois bem, 
veja que ABSOLUTO e direito são coisas que não combinam, por mais que estejamos 
estudando direito constitucional.

SOLUÇÃO COMPLETA

Pois bem, agora vamos analisar as demais alternativas:

a) Errado. O artigo 18 da Constituição Federal fundamenta que organização contém os entes da administração 
direta, que são autônomos, não soberanos. Claro que há a possibilidade de haver a supressão de determinada 
autonomia – as regras estão contidas em um rol TAXATIVO.

b) Errado. O poder legislativo dos entes (municípios, estados e Distrito Federal), diferente do poder legislativo federal 
(que é bicameral), é conceituado como unicameral, podendo possuir apenas uma casa legislativa.

c) Errado. O poder citado pela alternativa é conferido aos estados para proceder com a criação de suas Constitui-
ções Estaduais, que, em suas criações ou reformulações, somente devem observar os princípios constitucionais 
sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos e os princípios constitucionais extensíveis.

925. (Ano: 2019 Banca: NUCEPE Órgão: Prefeitura de Timon/MA Prova: Guarda-Civil Municipal) Sobre a organização 
do Estado e a organização dos poderes, assinale a alternativa CORRETA.

a) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei, é uma das etapas do processo 
de criação, de incorporação, de fusão e de desmembramento de Municípios.

b) Apesar de os Territórios Federais encontrarem-se expressamente previstos na Consti-
tuição Federal, não existe, atualmente, nenhum Território Federal no Brasil. Todavia, 
é possível a sua criação pela União, situação na qual cada Território elegerá oito 
deputados.

c) Os estados, o Distrito Federal e os municípios integram a organização político-adminis-
trativa da Federação brasileira, possuindo, por isso, autonomia. Por sua vez, a União, 
ainda que configure pessoa jurídica de direito interno, é titular, também, de soberania.

d) A Constituição Federal prevê expressamente a possibilidade de incorporação entre 
estados, o que dependerá da aprovação da população diretamente interessada, por 
meio de plebiscito ou referendo. Quando a aprovação da população diretamente in-
teressada ocorrer por plebiscito, será necessária a aprovação do Congresso Nacional 
apenas por lei ordinária.

e) Caso venham a ser criados novos Territórios Federais, estes poderão ser divididos 
em municípios, sendo que as contas do Governo do Território serão submetidas à 
apreciação do Tribunal de Contas do estado do qual o Território fora desmembrado.
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GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Literalidade do artigo 18, § 4º, da Constituição Federal.

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após di-
vulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

SOLUÇÃO COMPLETA

Pois bem, agora vamos analisar as demais alternativas:

b) Errado. A incoerência está ao final da leitura da alternativa. Tome cuidado quando encontrar valores nas questões. 
O caso citado pela alternativa será da eleição de quatro deputados, e não oito, como a alternativa prevê. Dessa 
forma, está fundamentado pelo artigo 45, § 2º, da Constituição Federal:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

c) Errado. Nunca confunda soberania com autonomia: somente a República Federativa do Brasil tem soberania, os 
demais entes federativos têm autonomia.

d) Errado. Veja que há essa possibilidade, porém, apenas com casos de plebiscitos e leis complementares, conforme 
o artigo 18, § 3º, pressupõe:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou forma-
rem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

e) Errado. As contas governamentais dos territórios serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio 
do TCU, de acordo com artigo 33, § 2º, da Constituição Federal:

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de 
Contas da União.

926. (Ano: 2019 Banca: Método Soluções Educacionais Órgão: Prefeitura de Planalto da Serra/MT Prova: Procurador 

Jurídico) A criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Estados-Membros se dará:

a) Por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal.

b) Por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia às populações dos 
Estados-Membros envolvidos.

c) Por decreto do Presidente da República, observados os estudos de viabilidade.

d) Por lei ordinária, sendo de matéria privativa do Presidente da República.
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GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É a literalidade do artigo 18, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se ane-
xarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, 
por lei complementar.

SOLUÇÃO COMPLETA

Usaremos o artigo 18, §§ 3º e 4º, para responder a essa questão:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou forma-
rem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Para criação de Estados precisamos de lei complementar do congresso nacional, mais um plebiscito; enquanto 
para a criação de municípios há a necessidade de lei estadual dentro do período complementar federal, mais um 
estudo de viabilidade, mais um plebiscito; para a criação de regiões metropolitanas apenas uma lei complementar 
estadual; e, por fim, para criar um distrito, temos a competência municipal.

927. (Ano: 2019 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Rio Pardo/RS Prova: Contador) Com base na Constitui-
ção Federal e considerando-se o que ela dispõe sobre a organização político-administrativa, 
marque C para as afirmativas certas, E para as erradas, e, na sequência, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:

( )  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.

( )  Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em estado ou rein-
tegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar.

( )  É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por exemplo, recusar 
fé aos documentos públicos.

a) C – C – C.

b) E – C – C.

c) C – E – E.

d) E – E – E.
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GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É a literalidade dos artigos 18, §§ 2º e 3º, e 19 da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Usaremos os artigos 18, § 3º, e 19 para responder a essa questão:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de 
origem serão reguladas em lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou forma-
rem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

II – recusar fé aos documentos públicos.

Para criação de Estados precisamos de lei complementar do congresso nacional, mais um plebiscito; enquanto 
para a criação de municípios há a necessidade de lei estadual dentro do período complementar federal, mais um 
estudo de viabilidade, mais um plebiscito; para a criação de regiões metropolitanas apenas uma lei complementar 
estadual; e, por fim, para criar um distrito, temos a competência municipal.

Pode-se verificar que estão contidos no primeiro item todos os entes da administração direta, e, ratificando, todos 
eles são autônomos, e não soberanos.

Um mnemônico que pode te auxiliar é “tenha MEDU da administração direta”:

Municípios.

Estados.

DF.

União.

Já a criação de territórios se dará por lei complementar, enquanto sua organização será composta por lei ordinária, 
como fundamenta o artigo 33:

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

Por fim, é a literalidade do artigo 19, inciso II, não havendo a possibilidade de tal recusa.

928. (Ano: 2019 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Pinto Bandeira/RS Prova: Auxiliar de Serviços Gerais) O ato 
de recusar fé aos documentos públicos, segundo a Constituição Federal, é vedado a alguns 
entes federados. Com base nessa afirmação, assinalar a alternativa CORRETA:

a) É vedado à União, mas permitido aos municípios.
b) É permitido aos estados, mas vedado aos municípios.
c) É permitido ao Distrito Federal, mas vedado aos estados.
d) É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É a literalidade do artigo 19, II, da Constituição Federal.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Usaremos o artigo 19 para responder a essa questão:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

II – recusar fé aos documentos públicos.

Observe que é vedado a TODOS os entes a recusa da fé, o que torna a alternativa D correta.

929. (Ano: 2019 Banca: IDCAP Órgão: Prefeitura de São Roque do Canaã/ES Prova: Auxiliar Administrativo) O Prefeito 
do Município Delta Kappa Gama, por ser muito religioso, resolveu criar uma igreja municipal 
para professar a sua fé. De acordo com a Constituição Federal, a criação dessa igreja é:

a) Proibida, pois é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

b) Proibida, pois é permitido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

c) Permitida, pois é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

d) Permitida, pois é permitido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

e) Permitida, pois é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, mas permitido aos 
municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É a literalidade do artigo 19, I, da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Usaremos o artigo 19 para responder a essa questão:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Apesar da questão ser um tanto quanto longa, basta verificar que não há possibilidade em momento algum de 
criação, patrocínio, dependência ou aliança de QUALQUER ente federativo para com cultos religiosos ou igrejas. O 
que pode acontecer é a colaboração, de acordo com o interesse público e na forma da lei.
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930. (Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vilhena/RO Prova: Advogado) Qual é a expressão que qua-
lifica as entidades regionais de um Estado do tipo federal e que, nas Federações, são peças 
indispensáveis do arranjo institucional federativo?

a) Entidade-primária.

b) Instituição não governamental.

c) Estado-membro.

d) Entidade-secundária.

e) Estado-laicista.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Estamos dentro de uma federação, o que pressupõe coexistência de entes com autono-
mia política, não soberania, possuindo competências concorrentes e comuns entre si.

SOLUÇÃO COMPLETA

Estados-membros são aqueles que dão estrutura ao estado Federado, unindo-se de forma autônoma. Observamos 
sua autonomia com a capacidade de auto-organização e autolegislação, por exemplo.

931. (Ano: 2019 Banca: FUNDEPES Órgão: Prefeitura de Contagem/MG) Com relação às características da 
Federação, assinale a alternativa correta.

a) A Federação é caracterizada pela descentralização política; existência de uma cons-
tituição rígida como base jurídica; inexistência do direito de secessão; soberania do 
Estado Federal; existência de um procedimento de intervenção; organização dos 
Estados-Membros pelo poder central; órgão representativo dos Estados-Membros; 
órgão guardião da Constituição e a repartição de receitas.

b) A Federação é caracterizada pela descentralização política; existência de uma cons-
tituição rígida como base jurídica; inexistência do direito de secessão; soberania do 
Estado Federal; existência de um procedimento de intervenção; auto-organização 
dos Estados Membros; órgão representativo dos Estados Membros; órgão guardião 
da Constituição e a repartição de receitas.

c) A Federação é caracterizada pela descentralização política e administrativa; existência 
de uma constituição rígida ou flexível como base jurídica; inexistência do direito de 
recessão; autonomia do Estado Federado; existência de um procedimento de inter-
venção; organização dos Estados-membros pelo poder central.

d) A Federação é caracterizada pela descentralização política; existência de uma cons-
tituição rígida como base jurídica; inexistência do direito de secessão; soberania do 
Estado Federal; existência de um procedimento de intervenção; órgão representativo 
dos Estados-Membros; órgão guardião da Constituição e a concentração de receitas 
no poder central.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

A alternativa que completa todos os itens é a B.
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SOLUÇÃO COMPLETA

Quando falamos em descentralização política, a CF verifica poderes políticos outorgados aos seus entes. A repar-
tição de competência observa a autonomia entre os entes e a constituição rígida com base jurídica que distribui 
competências aos entes.

A inexistência de direito à secessão constitui que não há possibilidade de separação dos estados. A soberania do 
Estado Federal prevê, quanto à união entre seus estados-membros, que apenas a república é soberana. A intervenção 
abre a possibilidade, em caso de crise, à auto-organização do estado-membro, que é feita por suas constituições 
estaduais ou lei orgânicas. O órgão representativo se dá pelo Senado, e o guardião da constituição é o STF. Por fim, 
a repartição de receitas tem por objetivo assegurar o equilíbrio entre os entes federativos.

932. (Ano: 2019 Banca: IBFC Órgão: FSA/SP Prova: Advogado I) Sobre a organização do Estado e os aspectos 
da federação brasileira, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Quando a federação é fruto da descentralização política de um Estado Unitário (movi-
mento centrífugo), surge o federalismo por segregação (ou desagregação), originando 
Estados denominados imperfeitos ou por dissociação.

II. Os entes federativos (União, estados e municípios) possuem soberania, compreendida 
como uma capacidade de autodeterminação incondicionada por determinantes jurídicas 
extrínsecas à vontade do povo.

III. Os municípios possuem a característica do autogoverno, consistente na capacidade con-
ferida aos entes federativos para escolher os representantes de seus poderes Executivo 
e Legislativo.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas a afirmativa III está correta.

c) As afirmativas I, II e III estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO RÁPIDA

II. Errado. Observe que os entes federativos não possuem soberania, mas possuem 
AUTONOMIA – somente a República Federativa do Brasil possui soberania.

SOLUÇÃO COMPLETA

I. Certo. A federação surge a partir de determinado estado que vê a possibilidade de descentralizar.

II. Certo. O município possui autonomia, encaixando-se perfeitamente nas capacidades de se auto-organizar, 
autogovernar e autolegislar.

933. (Ano: 2019 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Candói/PR Provas: Assistente Social) Considerando-se a 
Constituição Federal, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da popu-
lação diretamente interessada, por meio de _________________, e do Congresso Nacional, 
por Lei Complementar.

a) Emenda constitucional.
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b) Plebiscito.

c) Abaixo-assinado.

d) Referendo.

e) Audiência pública.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO RÁPIDA

É a literalidade do artigo 18, § 3º, da Constituição Federal.

SOLUÇÃO COMPLETA

Usaremos o artigo 18, § 3º, que prevê a possibilidade assinalada pela questão:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou forma-
rem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Portanto, há necessidade, segundo a CF, de um plebiscito para a feitura desse movimento.

934. (CESPE/CEBRASPE – 2021 – TCE/RJ – ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) Com base na Constituição Federal 
de 1988 [CF], julgue o seguinte item.

Em razão do princípio federativo, as Constituições dos estados não se submetem às normas da CF.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Princípio da supremacia da Constituição Federal - Art. 25, Caput, CRFB/88. As Constituições 
estaduais, por óbvio, são subordinadas à Constituição Federal (princípio da supremacia da 
Constituição Federal). Veja o que diz o art. 25, caput, CRFB/88: “Os Estados organizam-se e re-
gem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

Solução Completa

O Poder Constituinte Decorrente é o poder que possuem os Estados-Membros e DF de elaborar suas próprias 
Constituições, é um poder limitado, deve obediência à CF e não goza de soberania.

GABARITO: ERRADO.

935. (QUADRIX – 2020 – PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA – ANALISTA ADMINISTRATIVO) Julgue o item 
a respeito da organização do estado na Constituição Federal de 1988.
O desmembramento de estado para anexação a outro depende de aprovação da população 
residente na parcela que se pretende desmembrar.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

A população diretamente interessada deve ser entendida como toda aquela pertencente 
ao Estado-membro e não apenas aquela da porção a ser desmembrada.
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Solução Completa

No tocante ao plebiscito, por população diretamente interessada deve ser entendida tanto a do território que se 
pretende desmembrar como a que receberá o acréscimo, na hipótese de desmembramento anexação. Na hipótese 
de desmembramento formação, deve ser ouvida a população do Estado que sofrerá o desmembramento.

Desmembramento anexação — a parte desmembrada vai anexar-se a um Estado que já existe, ampliando o seu território 
geográfico. Não haverá criação de um novo Estado. Tanto o Estado primitivo permanece (só que com área e população 
menores) como o Estado que receberá a parte desmembrada continua a existir (só que com área e população maiores).

GABARITO: ERRADO.

936. (QUADRIX – 2020 – PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA – ANALISTA ADMINISTRATIVO) Julgue o item 
a respeito da organização do estado na Constituição Federal de 1988.

Os Territórios Federais são entes federativos autônomos.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 182º - Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em 
Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Os Territórios Federais, caso sejam criados (atualmente não existe nenhum), não serão 
dotados de autonomia. Ao contrário, eles pertencerão à União, integrando a sua admi-
nistração indireta, na condição de autarquias.

Solução Completa

Território Federal é uma denominação brasileira para uma categoria específica de divisão administrativa. Os 
Territórios Federais integram diretamente a União, sem pertencerem a qualquer Estado, e podem surgir da divisão 
de um Estado ou desmembramento, dele exigindo-se aprovação popular através de plebiscito e lei complementar.

A Constituição Federal de 1988 aboliu todos os três territórios então existentes: Fernando de Noronha tornou-se 
um distrito estadual do Estado de Pernambuco; o Território Federal do Amapá e o Território Federal de Roraima 
ganharam o status integral de Estados da Federação. Vale lembrar que o atual Estado de Rondônia foi território 
somente até 1982.

Caso um novo território venha a ser criado, poderá ter municípios (diferentemente dos distritos estaduais e fede-
rais) e elegerá quatro deputados federais, independentemente de sua localização, dimensão territorial, condições 
socioeconômicas, tamanho da população e, inclusive, do eleitorado. Os Territórios não possuem senadores, pois 
não são Entes Federativos, estando vinculados à União.

GABARITO: ERRADO.

937. (QUADRIX – 2020 – CRMV/AM – FISCAL) O Título I da Constituição Federal de 1988 é dedicado aos 
princípios fundamentais do Estado brasileiro e, no art. 1º, são estabelecidas suas caracte-
rísticas essenciais. Acerca dessas características, julgue o item.

A Federação brasileira é composta pela União, pelos estados-membros, pelo Distrito Federal 
e pelos municípios, sendo possível apenas aos municípios o direito de secessão, em respeito 
ao princípio da indissolubilidade de vínculo federativo.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Indissolubilidade do vínculo federativo: em uma federação, não existe direito de secessão 
(estão ligados por um vínculo indissolúvel).
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Solução Completa

Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

O Brasil é um Estado federal, ou seja, adota a federação como forma de Estado. Há diversos entes federativos 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), todos eles autônomos, dotados de governo próprio e de capacidade 
política. São pessoas jurídicas de direito público que mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Em razão dessa 
indissolubilidade, um estado ou município brasileiro não pode se separar do Brasil; diz-se que, em uma federação, 
não há o direito de secessão. É esse o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, o qual é reforçado pelo 
fato de que a federação é cláusula pétrea da CF/88 (art. 60§ 4º, I, CF), não podendo, portanto, ser objeto de emenda 
constitucional tendente à sua abolição.

GABARITO: ERRADO.

938. (QUADRIX – 2020 – CRMV/AM – FISCAL) O Título I da Constituição Federal de 1988 é dedicado aos 
princípios fundamentais do Estado brasileiro e, no art. 1º, são estabelecidas suas caracte-
rísticas essenciais. Acerca dessas características, julgue o item.

A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Isso quer dizer a coexistência de unidades 
dotadas de autonomia política em um mesmo território.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Federação é a forma de organização de Estado adotada pelo Brasil. Se caracteriza pela 
coexistência de um poder soberano e diversas forças políticas autônomas, unidas por 
uma Constituição.

A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea:

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

Solução Completa

A forma de Estado pode ser: Federada ou unitária.

O Brasil adota a federação como forma de estado; trata-se, inclusive, de cláusula pétrea.

A autonomia não se confunde com soberania! As unidades possuem autonomia, quem possui soberania é a Repú-
blica Federativa do Brasil [RFB].

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

Art. 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]

O Brasil é um Estado federal, ou seja, adota a federação como forma de Estado. Há diversos entes federativos 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), todos eles autônomos, dotados de governo próprio e de capacidade 
política. São pessoas jurídicas de direito público que mantêm entre si um vínculo indissolúvel.

GABARITO: CERTO.
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939. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE/CE – ANALISTA MINISTERIAL) Julgue o próximo item, relativo à orga-
nização político-administrativa do Estado.

Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias favoráveis 
à criação, à incorporação ou ao desmembramento de municípios são capazes de suprir o rigor 
e a legitimidade do plebiscito exigido pela Constituição Federal de 1988.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e depende-
rão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

Solução Completa

TEXTO CONSTITUCIONAL:

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 
determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, (mediante plebiscito), às populações 
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei. Art. 18, § 4º, CF/88.

JURISPRUDÊNCIA:

Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à 
incorporação ou ao desmembramento de Município, não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito 
exigido pelo § 4º do art. 18 da Carta Magna. Precedente: ADI 2.994, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 4-6-2004.

GABARITO: ERRADO.

940. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – SEFAZ/AL – AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL) A respeito da organização 
político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

Em razão da capacidade de auto-organização dos estados-membros, as constituições estaduais 
não se sujeitam a quaisquer limitações previstas pela Constituição Federal de 1988.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida
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Art. 25. Os Estados se organizam e regem pelas Constituições e leis que adotarem, ob-
servados os princípios desta Constituição.

Solução Completa

A capacidade de auto-organização dos estados-membros (poder constituinte derivado decorrente) deve observar 
os princípios constitucionais:

- Princípios Estabelecidos.

São aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do Poder Constituinte Decorrente.

Ex: repartição de competência do sistema tributário nacional, organização dos poderes...

- Princípios Extensíveis.

São aqueles que integram a estrutura da federação brasileira.

Ex: forma de investidura em cargos eletivos, o processo legislativo, orçamentos...

- Princípios Sensíveis.

Constituições estaduais devem observar os limites do art. 34, VII, “a-e”.

GABARITO: ERRADO.

941. (QUADRIX – 2019 - CRB/6ª REGIÃO – BIBLIOTECÁRIO FISCAL) Julgue o item a respeito da organização 
do Estado.

Na confederação, somente o Estado é detentor de soberania.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Na Confederação, cada Estado que a compõe tem soberania, além do direito de secessão, 
ao contrário da Federação, na qual estados-membros não são dotados de soberania, 
apenas de autonomia, sendo a própria Federação a detentora da soberania.

Solução Completa

Federação: acordo entre estados que cedem a sua soberania para integrarem um novo estado.

Confederação: tratado entre estados independentes, que decidem se unir, mas mantendo sua soberania e o direito 
à secessão, ou seja, de dissolverem o vínculo existente, no momento que desejarem.

GABARITO: CERTO.

942. (QUADRIX – 2019 - CRB/6ª REGIÃO – BIBLIOTECÁRIO FISCAL) Julgue o item a respeito da organização 
do Estado.
A autodeterminação é reflexo da relativa autonomia conferida aos membros da Federação.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Art. 4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:

III - autodeterminação dos povos;

Assim, a autodeterminação está relacionada a soberania das nações. Como os entes 
federativos não possuem soberania (possuem apenas autonomia), não há que se falar 
em autodeterminação dos entes federativos.

https://www.alfaconcursos.com.br


576

Solução Completa

A autodeterminação dos povos confere aos povos o direito de autogoverno e de decidirem livremente a sua situação 
política. Acontece que vivemos em uma federação e o Estado Federal é soberano para o Direito Internacional, ao 
passo que os Estados membros são autônomos para o Direito Interno. Melhor explicando, a república é soberana e os 
estados membros pessoas jurídicas de direito interno, portanto, a autonomia dos estados está para o direito interno 
como, por exemplo, a capacidade dos estados de criarem suas constituições, os municípios, suas leis orgânicas.

GABARITO: ERRADO.

943. (QUADRIX – 2019 - CRB/6ª REGIÃO – BIBLIOTECÁRIO FISCAL) Julgue o item a respeito da organização 
do Estado.

O Estado unitário observa poder político centralizado, enquanto a Federação implica descen-
tralização política, ainda que com hierarquia entre suas unidades.

Certo (   )                Errado (   )

Solução Rápida

Estado unitário: O poder central é o núcleo do poder político.

Estado federal: Descentralização política e administrativa.

Solução Completa

Estado Unitário: não há divisão geográfica de poder político. Até pode haver divisão administrativa interna, mas 
não há divisão de poder. O Poder Central concentra o poder político. Ex: Chile, Uruguai, França, Itália, Portugal.

Estado Composto: Há divisão geográfica de poder político.

Na confederação, os Estados preservam a sua soberania e se unem apenas para estabelecer determinadas tarefas 
comuns, tais como defender o território confederativo e assegurar a segurança interna.

Na Federação: há descentralização geográfica do poder político. Não há relação de subordinação entre os entes 
políticos e as unidades federativas detêm apenas autonomia. O Estado Federal é soberano para o Direito Interna-
cional, ao passo que os Estados membros são autônomos para o Direito Interno.

Federação: entidades políticas autônomas unidas por uma constituição.

Entes têm autonomia (não há direito a secessão).

Confederação: Estados soberanos unidos por meio de um tratado.

Entes são dotados de Soberania (há direito a secessão).

GABARITO: ERRADO.

944. (VUNESP – 2020 – CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP – ANALISTA LEGISLATIVO) No tocante ao tema “Orga-
nização do Estado”, assinale a alternativa que corresponde ao regramento constitucional 
sobre a matéria.

a) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal e pelos 
sistemas de controle do Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, na 
forma da lei.

b) O controle externo da Câmara Municipal de Mogi-Mirim será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas do Estado e pelo Conselho de Contas do Município.

c) A decisão do Tribunal de Contas que julgar as contas anuais do Prefeito, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

https://www.alfaconcursos.com.br


direito constitucionaL 577

d) É vedada a criação de Tribunais de Contas Municipais, mas admite-se a criação de 
órgãos de Contas nos Municípios.

e) As contas dos Municípios ficarão à disposição de qualquer contribuinte, para exame 
e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade.

Solução Rápida

Art. 31 § 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questio-
nar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Solução Completa

A: Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

B: Art. 31 § 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

C: Art. 31 § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

D: Art. 31 § 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

GABARITO: E.

945. (CONSULPLAN – 2020 – PREFEITURA DE CAPANEMA/PA – AUXILIAR DE CONTABILIDADE) Segundo a Cons-
tituição Federal, o Município reger-se-á por lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado. A respeito da disciplina quanto ao Munícipio segundo 
a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

a) A suplementação da legislação federal e estadual, naquilo que couber, é competência 
dos municípios.

b) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de oito por cento da receita do Município.

c) A composição da Câmara Municipal em Municípios de mais de quinze mil habitantes 
e de até trinta mil habitantes será de nove vereadores.

d) O subsídio máximo dos vereadores em municípios de até dez mil habitantes corres-
ponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.

e) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou 
de bairros, dependerá da manifestação de, pelo menos, sete por cento do eleitorado.

Solução Rápida

Art. 30. Compete aos Municípios:

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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Solução Completa

B: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabele-
cidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento 
da receita do Município;

C: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabele-
cidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes;

D: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabele-
cidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei 
Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do 
subsídio dos Deputados Estaduais;

E: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabele-
cidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

GABARITO: E.

946. (EDUCA – 2020 – PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO/PB – PROCURADOR JURÍDICO) Segundo o art. 30 da 
Constituição Federal, “Compete aos Municípios”, entre outros:

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
b) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
c) Proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.
d) Proteger à infância e à juventude.

e) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

Solução Rápida

Art. 30. Compete aos Municípios:

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

Solução Completa

A: Competência comum - Art. 23, XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

C: Art. 23, III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
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VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; (ART. 24, COMPETÊNCIA CONCOR-
RENTE = Não inclui os municípios).

D: LEGISLAR SOBRE XV - proteção à infância e à juventude; (CONCORRENTE - ART. 24 = Não inclui os municípios).

E: Art. 23, VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

GABARITO: B.

947. (FACET – 2020 – PREFEITURA DE CAMPIM/PB – ANALISTA ADMINISTRATIVO) A Constituição faculta a 
criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, desde que se faça:
a) Por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

b) Por lei Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

c) Por lei Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar, e dependerão 
de consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

d) Por lei Estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar, e dependerão 
de consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

e) Por lei Federal, dentro do período determinado por Lei Orgânica, e dependerão de 
consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados 
na forma da lei.

Solução Rápida

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e depende-
rão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

Solução Completa

B: A Lei é Estadual e não Federal.

C: A Lei é Estadual e não Federal e a consulta é prévia, mediante plebiscito.

D: A consulta é prévia, mediante plebiscito.

E: A Lei é Estadual, e não Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar – e não Lei Orgânica – e 
a consulta é prévia, mediante plebiscito.

GABARITO: A.
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948. (IDIB – 2020 – CRM/MT – ADVOGADO) A organização político-administrativa da República Fede-
rativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos entre si. Por outro lado, a Constituição Federal prevê também a figura dos 
Territórios Federais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a) É possível, conforme previsto constitucionalmente, que haja a reintegração do Terri-
tório Federal ao Estado de origem.

b) Os Territórios Federais integram a União e o respectivo Estado federado onde estiver 
situado.

c) A Constituição Federal proíbe a formação de novos Territórios Federais.

d) A transformação do Território Federal em Estado será regulada pela respectiva Cons-
tituição Estadual.

Solução Rápida

Art. 18, § 2º CF: Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação 
em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Solução Completa

B: Art. 18, § 2º CF: Os Territórios Federais integram a União.

C: Não consta na Constituição Federal dispositivos legais de proibição de formação de novos Territórios Federais.

D: Será regulada pela lei complementar. Art. 18, § 2º CF: Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

GABARITO: A.

949. (IBADE – 2020 – PREFEITURA DE CARIACICA/ES – GUARDA MUNICIPAL) Suponha que o Município fictício 
de Aurélio Matos deseje se dividir em dois novos municípios: Aurélio Primeiro e Matos do 
Norte. Nesse caso, o texto constitucional determina que o desmembramento depende, 
dentre outros aspectos, de:

a) Lei Municipal.

b) Lei Ordinária Federal.

c) Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

d) Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.

e) Consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos.

Solução Rápida

Art. 18, § 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão 
por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e depende-
rão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Solução Completa

Criação de Estados - Lei complementar do CN + Plebiscito.

Criação de Municípios - Lei estadual dentro do período de lei complementar Federal + Plebiscito + Estudo de Viabilidade.
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Criação de Regiões metropolitanas - Lei Complementar dos Estados.

Criação de Distritos - Competência Municipal observada a legislação Estadual.

Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, den-
tro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

GABARITO: D.

950. (IDIB – 2020 – PREFEITURA DE ARAGUAÍNA/TO – GUARDA MUNICIPAL) Assinale a única alternativa que 
não trata de competência constitucional dos Municípios.

Assinale a única alternativa que não trata de competência constitucional dos Municípios.

a) Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, mediante 
convênio com municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum.

b) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os ser-
viços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo.

c) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei.

Solução Rápida

Art. 25, § 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões me-
tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum.

Solução Completa

Criação de Estados - Lei complementar do CN + Plebiscito.

Criação de Municípios - Lei estadual dentro do período de lei complementar Federal + Plebiscito + Estudo de 
Viabilidade.

Criação de Regiões metropolitanas - Lei Complementar dos Estados.

Criação de Distritos - Competência Municipal observada a legislação Estadual.

GABARITO: A.

951. (VUNESP – 2020 – PREFEITURA DE MORRO AGUDO/SP – ANALISTA LEGISLATIVO) Nos termos da Cons-
tituição Federal brasileira, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios far-se-ão
a) por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.
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b) por lei municipal, dentro do período determinado por lei complementar estadual, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

c) por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante referendo, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

d) por lei complementar estadual, dentro do período determinado por lei ordinária 
federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Estadual, apre-
sentados e publicados na forma da lei.

e) por lei federal, dentro do período determinado por lei complementar estadual, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

Solução Rápida

Art. 18. - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e depende-
rão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.

Solução Completa

Criação de Estados: Lei complementar do CN + Plebiscito (Art. 18, §3º, CRFB/88).

Criação de Municípios: Lei estadual dentro do período de Lei complementar Federal + Plebiscito + Estudo de Via-
bilidade (Art. 18, §4º, CRFB/88).

Criação de Regiões metropolitanas: Lei complementar dos estados (Art. 25, §3º, CRFB/88).

Criação de Distritos: Competência do Município (Art. 30, IV, CRFB/88).

GABARITO: A.

952. (FCM – 2020 – PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AUDITOR FISCAL) Determinado Estado Federado ins-
tituiu Região Metropolitana, mediante lei complementar, conforme os ditames do Art. 25, 
§ 3° da Constituição Federal.

a) os serviços locais de gás canalizado serão explorados pelo Estado, admitindo-se 
delegação da titularidade de tais serviços aos municípios que integrem a Região 
Metropolitana.
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b) não se pode atribuir caráter compulsório de participação aos municípios na Região 
Metropolitana, sob pena de lesão ao pacto federativo e à autonomia municipal, sendo 
necessária a aprovação pela câmara municipal para sua participação.

c) a instituição de tributos de competência municipal deve ser previamente avaliada por 
órgão metropolitano, a fim de que sejam dirimidos eventuais conflitos.

d) em que pese possuir atribuição de integrar a organização, o planejamento e a exe-
cução de funções públicas de interesse comum, os serviços públicos de interesse 
local, excetuando-se os de transporte coletivo intramunicipal, continuam sendo de 
competência municipal.

e) apesar de não possuir personalidade política, a Região Metropolitana pode imple-
mentar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse 
comum por meio de pessoas jurídicas de direito público.

Solução Rápida

Definiu-se que o interesse comum, pressuposto para a instituição do ente, diz respeito 
a funções e serviços públicos supramunicipais. Fixou o STF que a autonomia constitucio-
nal dos Municípios importa que a integração metropolitana não se realize pela simples 
transferência de competências para o Estado-membro. É necessário haver uma divisão 
de responsabilidades entre municípios e estado.

Solução Completa

Segundo Gilmar Mendes, é necessário haver uma “divisão de responsabilidades entre municípios e estado”. Cada 
Região Metropolitana deve estipular como essa atuação dos Municípios e do Estado ocorrerá.

B: Seguindo a linha do mesmo doutrinador, O STF já havia assentado que a participação desses Municípios abrangidos 
pelo grupamento humano beneficiado por esses serviços de natureza comum é compulsória, não dependendo de 
manifestação de vontade de cada qual ou de consulta plebiscitária para que a lei complementar estadual produza 
os seus efeitos (743) Grifo pessoal

C e D: A ideia é de compartilhamento... ainda seguindo os passos do doutrinador: “Definiu-se que o interesse comum, 
pressuposto para a instituição do ente, diz respeito a funções e serviços públicos supramunicipais”.

GABARITO: E.

953. (FCC – 2020 – AL/AP – ANALISTA LEGISLATIVO) Considere que em determinado Estado da federação 
sejam promulgadas duas leis, uma para fixação dos subsídios de Governador, Vice-Gover-
nador e Secretários de Estado, e outra para fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais. 
Nessa hipótese, considerados apenas os elementos fornecidos,

a) somente a lei para fixação dos subsídios dos cargos do Poder Executivo é incompatí-
vel com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência privativa do 
chefe do Poder Executivo, a ser regulada por Decreto.

b) somente a lei para fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais é incompatível com 
a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência privativa da Casa 
Legislativa, a ser regulamentada por Resolução.

c) referidas leis serão compatíveis com a Constituição Federal, desde que ambas sejam 
de iniciativa da Assembleia Legislativa.
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d) referidas leis serão compatíveis com a Constituição Federal, desde que ambas sejam 
de iniciativa do Governador do Estado.

e) a lei para fixação dos subsídios dos cargos do Poder Executivo deverá ser de inicia-
tiva do Governador do Estado, e a destinada à fixação dos subsídios dos Deputados 
Estaduais, de iniciativa da Assembleia Legislativa, para que ambas sejam compatíveis 
com a Constituição Federal.

Solução Rápida

ART. 27 § 2º - O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da 
Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele es-
tabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

ART. 28 § 2º - Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado 
serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Solução Completa

Subsídio de deputados federais, senadores, Presidente, Vice e Ministros é fixados por meio de DECRETO LEGISLATIVO 
a cargo do CONGRESSO NACIONAL (logo, não depende de sanção do presidente).

Diferentemente, o subsídio de deputados estaduais, Governadores, Vice e Secretários estaduais é fixado por meio 
de LEI, a cargo das respectivas ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS.

GABARITO: C.

SEGURIDADE SOCIAL
954. (ANO: 2016 BANCA: CESPE ORGÃO: INSS PROVA: Técnico do Seguro Social) No que se refere à seguridade 

social no Brasil, julgue os itens seguintes.

A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no 
país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro 
ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

O artigo 1º do Decreto nº 4.682/1923 – Lei Eloy Chaves – dizia: Fica criada em cada uma 
das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e 
pensões para os respectivos empregados.

Porém, apesar de ser o marco da Previdência Social no Brasil, não foi o primeiro ato nor-
mativo a tratar da Seguridade, sendo o artigo 179, inciso XXXI da Constituição de 1824: 
‘A Constituição também garante os socorros públicos’.
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955. (ANO: 2021 BANCA: SELECON ÓRGÃO: EMGEPRON PROVA: Advogado (Tributário)) À luz da atual Consti-
tuição Federal de 1988, a seguridade social abrange um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade com o propósito de assegurar os direitos:

a) Apenas sociais

b) À previdência social exclusivamente

c) À previdência e à assistência social exclusivamente

d) À saúde, à previdência e à assistência social

GABARITO: D.

O artigo 194, caput da CF/1988 prevê: A seguridade social compreende um conjunto inte-
grado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

956. ((ADAPTADA) ANO: 2019 BANCA: IDCAP ÓRGÃO: Prefeitura de São Roque do Canaã - ES PROVA: Assistente Social) 

A concepção de Seguridade Social representa um dos maiores avanços da Constituição Federal 
de 1988, no que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da 
classe trabalhadora.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A CF/1988 foi a primeira Constituição brasileira a estruturar o sistema da Seguridade 
Social – Saúde, Previdência e Assistência – em seu artigo 194, caput.

As constituições anteriores (1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967) tratavam de proteção 
social e de direitos dos trabalhadores, mas não sistematicamente.

957. ((ADAPTADA) ANO: 2019 BANCA: IDCAP ÓRGÃO: Prefeitura de São Roque do Canaã - ES PROVA: Assistente So-

cial) A Seguridade Social está inserida no capítulo “Da Ordem Social” e é composta pelo tripé 
Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Representa a promessa de afirmação e extensão 
de direitos sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que 
se processaram.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A Seguridade Social – composta pelo tripé saúde, previdência e assistência social – ex-
pressa no artigo 194 da CF/88 está inserida no título da Ordem Social.

Dessa forma, representa o que está expresso no artigo 193 da CF/88:

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
-estar e a justiça sociais.

Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, as-
segurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, 
de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 108, de 2020)
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958. ((ADAPTADA) ANO: 2019 BANCA: IDCAP ÓRGÃO: Prefeitura de São Roque do Canaã - ES PROVA: Assistente 

Social) Destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social: a universalização; 
a concepção de direito social e dever do Estado; o estatuto de política pública à assistência 
social; a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e 
centralizada com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para 
os conselhos e conferências.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

Os significativos listados da Seguridade Social são encontrados no artigo 194, caput e 
parágrafo único, incisos I, VI e VII e, também, nos artigos 196 (saúde) e 203 (assistência) 
da Constituição Federal de 1988.

Mas, a gestão não é centralizada:

Art. 194. Parágrafo único. VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

959. (ANO: 2019 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: SERTPREV - SP PROVA: Procurador Jurídico) Consta entre as dispo-
sições constitucionais sobre seguridade social que

a) A educação integra a seguridade social.

b) A assistência social e a saúde jamais são financiadas por contribuições sociais.

c) O direito à saúde e à assistência social dependem de contribuição direta do indivíduo 
que busca o atendimento.

d) Todas as pessoas têm direito à previdência social.

e) Dentre os subsistemas de proteção que integram a seguridade social, apenas a previ-
dência social depende, via de regra, de contribuição direta por parte do beneficiário.

GABARITO: E.

Alternativa A: A Educação não integra a Seguridade Social (Saúde, Assistência e Previ-
dência Social), tanto que está prevista em outro Capítulo da CF/88 – artigos 205 a 214.

Alternativa B: A assistência social e a saúde também são financiadas por contribuições 
sociais nos termos do artigo 195 da CF/88.

Alternativa C: A saúde e a assistência social não detêm caráter contributivo, diferente-
mente da previdência social (artigo 201, caput da CF/88).

Alternativa D: Apenas os segurados e dependentes são beneficiários da Previdência Social 
(artigo 8º do Decreto nº 3.048/99).

Alternativa E: Exato, conforme o artigo 201, caput da CF/88, a Previdência Social tem 
caráter contributivo, já a saúde e a assistência social não têm.
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960. (ADAPTADA) ANO: 2019 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: IPREMM - SP PROVA: Médico Perito) Seguridade Social é 
a reunião de ações de iniciativa do Poder Público e da Indústria, destinadas a assegurar aos 
necessitados direitos relativos à saúde e à assistência social, excluindo-se do seu âmbito a 
previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

O artigo 194, caput da CF/1988 prevê: A seguridade social compreende um conjunto inte-
grado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

961. (ANO: 2019 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: SLU-DF PROVA: Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Serviço 

Social) Acerca da história da seguridade social, da política social e das políticas setoriais, 
considerando suas respectivas legislações, julgue o item subsecutivo.

A seguridade social incorporada à Constituição Federal de 1988 caracteriza-se como um sis-
tema híbrido que conjuga direitos dependentes do trabalho, direitos de caráter universal e 
direitos seletivos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

O artigo 194, caput da CF/1988 prevê: A seguridade social compreende um conjunto inte-
grado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde (caráter universal), à previdência (segurados, em regra, tra-
balhadores e seus dependentes) e à assistência social (seleciona os que dela necessitar).

962. (ANO: 2018 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: ABIN PROVA: CESPE - 2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência 

- Área 2) Em relação à organização, à origem e ao custeio do sistema de seguridade social, 
julgue o item a seguir.

A seguridade social nos moldes como é atualmente conhecida é fruto da evolução legislativa 
quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio 
pela Constituição Federal de 1988.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A CF/1988 foi a primeira Constituição brasileira a estruturar o sistema da Seguridade 
Social – Saúde, Previdência e Assistência – em seu artigo 194, caput.

As constituições anteriores (1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967) garantiam direitos 
sociais, mas não sistematicamente.

963. (ANO: 2017 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: IPRESB - SP PROVA: Analista de Processos Previdenciários) No tocante 
à evolução da seguridade social no Brasil, os denominados “socorros públicos” foram 
instituídos pela Constituição de

a) 1824.

b) 1891.

c) 1934.
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d) 1937.

e) 1946.

GABARITO: A.

A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 instituiu em seu artigo 179, inciso 
XXXI, o seguinte: A Constituição também garante os socorros públicos.

964. (ANO: 2017 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: DPU PROVA: Defensor Público Federal) Acerca da segurida-
de social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir.

A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou 
os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

A Lei Eloy Chaves realmente foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, mas a 
legislação que unificou os Institutos e criou o INPS foi o Decreto-Lei nº 72/1966:

Art. 1º Os atuais Institutos de Aposentadoria e Pensões são unificados sob a denominação 
de Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

965. (ANO: 2017 BANCA: IDECAN ÓRGÃO: INCA PROVA: IDECAN - 2017 - INCA - Técnico O – I - Radioterapia) Conside-
rando os componentes da medicina previdenciária no Brasil, as Caixas de Aposentadorias 
e Pensões (CAPs), Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), e o seu financiamento, é correto afirmar que:

a) Todos os componentes recebiam financiamento do governo.

b) O INPS era financiado pelos empregados e empregadores apenas.

c) As CAPs eram financiadas apenas pelos empregados e empregadores.

d) Tanto as CAPs quanto o INPS e o INAMPS eram financiados também pelo governo.

GABARITO: C.

As CAPs eram financiadas apenas pelos empregados e empregadores, já o INPS e o INAMPS 
eram financiados pelo Governo.

Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923 (Lei Eloy Chaves):

Art. 3º Formarão os fundos da caixa a que se refere o art. 1º: a) uma contribuição mensal 
dos empregados, correspondente a 3 % dos respectivos vencimentos; b) uma contribuição 
anual da empresa, correspondente a 1 % de sua renda bruta:

Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977:

Art. 17 - Constituem receita das entidades do SINPAS: Il - a contribuição da União desti-
nada ao Fundo de Liquidez da Previdência Social - FLPS;

§ 1º - Os recursos de que trata o item II destinam-se ao pagamento de pessoal e às 
despesas de administração geral do INPS, do INAMPS e do IAPAS, bem como a cobrir 
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eventuais insuficiências financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do 
SINPAS, hipótese em que deverão ser suplementados na forma da legislação em vigor.

966. (ANO: 2017 BANCA: IDECAN ÓRGÃO: INCA PROVA: Analista em Ciência e Tecnologia Júnior L – I - Gestão de Pro-

jetos em Pesquisa e Prevenção do Câncer) Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) 

foi dividido em um sistema organizado para os benefícios sociais e outro para a assistência 
médica previdenciária que se denominava:

a) SUS.

b) IAPs.

c) CAPs.

d) INAMPS.

GABARITO: D.

Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977:

Art. 4º - Integram o sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) as 
seguintes entidades:

I - Instituto Nacional de Previdência Social - INPS;

II - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS;

III - Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA;

IV - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor FUNABEM;

V - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV;

VI - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS.

§ 1º - Integra, também, o SINPAS, na condição de órgão autônomo da estrutura do MPAS, 
a Central de Medicamentos - CEME.

967. (ANO: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: CESPE - Analista Legislativo - 

Consultor Legislativo Área XXI) Com relação à evolução histórica e à organização institucional 
da previdência social, julgue o item a seguir.

Embora a Lei Eloy Chaves, de 1923, seja considerada, na doutrina majoritária, o marco da 
previdência social no Brasil, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdên-
cia Social, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos 
institutos de aposentadoria e pensão então existentes.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A Lei Eloy Chaves realmente foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, mas a 
legislação que uniformizou o regramento foi a Lei nº 3.807/1960, famosa Lei Orgânica 
da Previdência Social – LOPS.
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968. (ANO: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: CESPE - 2014 - Câmara dos De-

putados - Analista Legislativo - Consultor Legislativo Área XXI) Com relação à evolução histórica e à 
organização institucional da previdência social, julgue o item a seguir.
A Constituição de Weimar, de 1919, foi o primeiro diploma legal de magnitude constitucional 
em que se tratou de tema previdenciário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

A Constituição de 1824 previa a garantia de “socorros públicos” e a Constituição de 1891, 
em seu artigo 75, expressava benefício previdenciário: A aposentadoria só poderá ser 
dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da Nação.

969. (ANO: 2014 BANCA: FUNRIO ÓRGÃO: INSS PROVA: FUNRIO - 2014 - INSS - Analista - Direito) Qual foi a primeira 
norma legal a instituir a previdência social no Brasil?
a) A Constituição de 1824.
b) A Constituição de 1946.
c) A Lei Áurea.
d) A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960.
e) O Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy 

Chaves.

GABARITO: E.

Alternativa A: A Constituição de 1824 previa “socorros públicos”.

Alternativa B: A Constituição de 1946 expressava “previdência social”, mas não inaugurou 
a norma previdenciária no país.

Alternativa C: A Lei Áurea marcou o fim da escravidão no Brasil.

Alternativa D: A LOPS, Lei nº 3.807/1960, uniformizou os regramentos previdenciários.

Alternativa E: A Lei Eloy Chaves foi a primeira norma legal a instituir no Brasil ao criar 
uma caixa de aposentadoria e pensões para os empregados das empresas de estradas 
de ferro – artigo 1º do Decreto nº 4.682/1923.

970. (ANO: 2014 BANCA: CEPERJ ÓRGÃO: Rioprevidência PROVA: CEPERJ - Rioprevidência - Assistente Previdenciário) 

A Lei nº. 6.439, de 1977, criou o SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social – buscando, reorganizar a previdência social. Dentre os órgãos que compunham sua 
gestão originária, somente está em atividade:

a) O INPS – Instituto Nacional de Previdência Social

b) O INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Medica da Previdência Social

c) O IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social

d) A CEME – Central de Medicamentos

e) A DATAPREV – Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
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GABARITO: E.
Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977:

Art. 4º - Integram o sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) as 
seguintes entidades:

I - Instituto Nacional de Previdência Social - INPS;

II - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS;

III - Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA;

IV - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor FUNABEM;

V - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV;

VI - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS.

§ 1º - Integra, também, o SINPAS, na condição de órgão autônomo da estrutura do MPAS, 
a Central de Medicamentos - CEME.

A Dataprev é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro 
que até hoje está em atividade, inclusive com sítio próprio: https://portal3.dataprev.gov.
br/conheca-dataprev-quem-somos/empresa.

971. (ANO: 2012 BANCA: FCC ÓRGÃO: INSS PROVA: FCC - 2012 - INSS - Técnico do Seguro Social) O INSS, autarquia 
federal, resultou da fusão das seguintes autarquias:

a) INAMPS e SINPAS.

b) IAPAS e INPS.

c) FUNABEM e CEME.

d) DATAPREV e LBA.

e) IAPAS e INAMPS.

GABARITO: B.

Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990:

Art. 17. É o Poder Executivo autorizado a instituir o Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, como autarquia federal, mediante fusão do Instituto de Administração da Previ-
dência e Assistência Social - IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, 
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 2° desta lei.

972. (ANO: 2013 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TRT - 8ª Região (PA e AP) PROVA: Analista Judiciário - Área 

Administrativa) Acerca da evolução histórica do direito previdenciário brasileiro, assinale a 
opção correta.

a) Ocorreram inúmeras modificações na organização administrativa previdenciária bra-
sileira ao longo de seu desenvolvimento, tais como a transformação do Fundo de 
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural em INPS e, em seguida, mediante a 
CF, a transformação deste em INSS.
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b) O ordenamento jurídico brasileiro coexistiu com inúmeros regimes previdenciários 
específicos até a edição do Decreto-lei nº 72/1966, mediante o qual foram unificados 
os institutos de aposentadorias e centralizada a organização previdenciária no INPS.

c) O Decreto Legislativo nº 4.682/1923, também conhecido como Lei Eloy Chaves, é 
considerado um marco do direito previdenciário brasileiro, devido ao fato de, por 
meio dele, ter sido criado o Ministério da Previdência e Assistência Social.

d) Ao longo de décadas, o Estado brasileiro deixou de conceder diversos direitos sociais 
a seus cidadãos, tendo sido instituídos benefícios previdenciários ao trabalhador 
apenas com a promulgação da CF.

e) A Constituição Federal de 1934 é considerada retrocedente quanto à proteção ao 
trabalhador, haja vista terem sido dela excluídos os benefícios de proteção à mater-
nidade e os provenientes de acidente de trabalho.

GABARITO: B.
Alternativa A: Realmente, ocorreram inúmeras modificações, porém o FUNRURAL não foi 
transformado em INPS, mas o INPS é fruto da unificação dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões pelo Decreto-Lei nº 72/1966. E, a transformação do INPS em INSS foi pela Lei 
nº 8.029/1990 e não pela CF.

Alternativa B: O Decreto-Lei nº 72/1966 unificou os institutos de aposentadorias e pensões 
e centralizou a organização previdenciária no INPS.

Alternativa C: A Lei Eloy Chaves é um marco, mas porque criou a Caixa de Aposentadoria 
e Pensões (CAP) aos trabalhadores das estradas de ferro.

Alternativa D: Direitos sociais já eram concedidos aos cidadãos brasileiros – pelas Santas 
Casas de Misericórdia e Montepios – antes da promulgação da CF.

Alternativa E: Não houve retrocesso, pois previa em seu artigo 121, § 1º, alínea “h”, parte 
final: instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e 
do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes 
de trabalho ou de morte;

973. (ANO: 2013 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: BACEN PROVA: Procurador) Considerando a evolução 
histórico-legislativa e os princípios da seguridade social no Brasil, assinale a opção correta.

a) Com o advento da CF, a seguridade social foi adotada e disciplinada sistematicamente 
pela primeira vez no Brasil, sendo-lhe dedicado um capítulo integral no texto constitucio-
nal e implementadas, desde então, significativas mudanças na área, como, por exemplo, 
a progressiva extinção do critério de escala do salário-base, prevista na Lei de Custeio.

b) A seguridade social no Brasil é organizada com base em vários princípios constitu-
cionais, entre os quais se inclui o princípio da equidade na forma de participação no 
custeio, segundo o qual é necessária a participação idêntica de todos, com alíquotas 
iguais, para garantir o atendimento ao princípio da igualdade.

c) A seguridade social é financiada diretamente por toda a sociedade, por meio de 
recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados 
e dos municípios, que destinam parte do pagamento dos tributos a esse fim, e, 
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indiretamente, por meio das contribuições do empregador, do empregado ativo e 
do empregado aposentado.

d) O INSS, importante órgão na estrutura da seguridade social brasileira, foi instituído 
no Brasil na década de noventa do século XX, como autarquia federal, mediante fu-
são do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social com o Instituto 
Nacional de Previdência Social.

e) Desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil, entretanto, 
somente com a publicação da Lei Eloy Chaves, em 1946, foram implementadas as 
primeiras experiências previdenciárias, tendo a referida lei criado caixas de aposen-
tadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias e aeroferroviárias 
brasileiras.

GABARITO: D.

Alternativa A: A CF/88 sistematizou a Seguridade Social em seu Capítulo II do TÍTULO 
VIII - DA ORDEM SOCIAL, mas a revogação do critério de escala do salário-base foi pela 
Lei nº 9.876/1999.

Alternativa B: Um dos princípios previstos no artigo 194, parágrafo único da CF/88, mas, 
justamente, pela equidade (inciso V) é que as alíquotas podem ser diferenciadas com 
base na (des)igualdade financeira dos contribuintes.

Alternativa C: A Seguridade Social é financiada, direta e indiretamente, nos termos do 
artigo 195 da Constituição Federal de 1988.

Alternativa D: Como ditou o artigo 17 da Lei nº 8.029/1990: É o Poder Executivo auto-
rizado a instituir o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, como autarquia federal, 
mediante fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social - IAPAS, 
com o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, observado o disposto nos §§ 2° e 
4° do art. 2° desta lei.

Alternativa E: Foram instituídas as indenizações em caso de acidente do trabalho pelo 
Decreto nº 3.724/1919, porém a Lei Eloy Chaves é de 1923 (Decreto nº 4.682/1923) e 
instituiu CAP para empregados das estradas de ferro.

974. (Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) No que se refere à seguridade 
social no Brasil, julgue o item seguinte.

A seguridade social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos traba-
lhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados 
nos termos do artigo 194, parágrafo único, inciso VII da CF/1988.

GABARITO: CERTO.
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975. (Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) No que se refere à seguridade 
social no Brasil, julgue o item seguinte.

A CF define seguridade social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Constituição Federal de 1988:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social.

GABARITO: CERTO.

976. (Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) No que se refere à seguridade 
social no Brasil, julgue o item seguinte.

De acordo com o princípio da universalidade da seguridade social, os estrangeiros no Brasil 
poderão receber atendimento da seguridade social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

De acordo com o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento previsto 
no artigo 194, parágrafo único, inciso I da CF/1988, a Seguridade Social atenderá aos 
estrangeiros.

Já que a Saúde é direito de todos (artigo 196 da CF/88), a Assistência é prestada a quem 
dela necessitar (artigo 203 da CF/88) e o tema 173 do Supremo afirmou que: os estran-
geiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, 
inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais.

E a Previdência Social inclui “estrangeiro” como seu segurado, por exemplo, o empregado 
do artigo 11, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.213/91.

GABARITO: CERTO.

977. (Ano: 2019 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeitura de São José do Cedro-SC Cargo: Assistente Social (Adaptada)) 

Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no 
seguinte objetivo: unidade da base de financiamento.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A “diversidade” da base de financiamento com a redação alterada pela Reforma da Pre-
vidência trouxe maior transparência para a arrecadação da Seguridade Social, conforme 
o artigo 194, parágrafo único da CF/1988:
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VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis espe-
cíficas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência 
e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

GABARITO: ERRADO.

978. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Valinhos-SP Cargo: Procurador (Adaptada)) A Seguridade 
Social tem por objetivo o caráter democrático e centralizado da Administração, mediante 
gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo 
nos órgãos colegiados.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Na verdade, caráter “descentralizado” e gestão “quadripartite”, conforme o artigo 194, 
parágrafo único da CF/1988:

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadri-
partite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados.

GABARITO: ERRADO.

979. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: PGE-AP Cargo: Procurador do Estado) A diversidade da base de financia-
mento e a irredutibilidade do valor dos benefícios são objetivos a serem alcançados pelo 
poder público na organização da seguridade social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A afirmação está correta de acordo com o artigo 194, parágrafo único, incisos VI e IV, 
respectivamente, da Constituição Federal de 1988.

GABARITO: CERTO.

980. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: PGE-AP Cargo: Procurador do Estado) A gestão administrativa da Seguri-
dade Social deve ser tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e 
do Governo nos órgãos colegiados.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A gestão é “quadripartite”, conforme o artigo 194, parágrafo único, inciso VII da CF/1988: 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo 
nos órgãos colegiados.

GABARITO: ERRADO.

981. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: PGE-AP Cargo: Procurador do Estado (Adaptada)) A uniformidade dos benefí-
cios significa que o valor da renda mensal dos benefícios deve ser igual, e não equivalente, 
entre populações urbanas e rurais.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

O princípio do artigo 194, parágrafo único, inciso II da CF/1988 garante a “equivalência 
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais” e não a igualdade.

Por exemplo, o valor da renda mensal de uma aposentadoria urbana e de outra rural 
pode ser diferente sem ferir a uniformidade e a equivalência.

GABARITO: ERRADO.

982. (Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão:TC-DF Cargo: Procurador) Acerca de prestações previden-
ciárias e de princípios da seguridade social e de seu custeio, julgue o item que se segue.
A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade – por meio das 
contribuições para a previdência social – atende ao princípio da diversidade na base do finan-
ciamento previdenciário.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O princípio da diversidade da base de financiamento – artigo 194, parágrafo único, inciso 
VI da CF/88 – é atendido pelo artigo 195 da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

983. (Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Cargo: Analista de Controle Externo - Especialidade: Direito) 

Acerca da seguridade social e seus princípios, julgue o item a seguir.

O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento é próprio da previdência social, 
de maneira que não se aplica à saúde e à assistência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento se aplica à Seguridade 
Social (Previdência, Saúde e Assistência social), segundo o artigo 194, caput e parágrafo 
único, inciso I da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.

984. (Ano: 2019 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeitura de São Miguel do Oeste-SC Cargo: Advogado) A Constituição 
Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos rela-
tivos à saúde, à previdência e à assistência social. São objetivos base, por meio dos quais 
compete ao Poder Público organizar a seguridade social, EXCETO:

a) diversidade da base de financiamento.

b) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

c) redutibilidade do valor dos benefícios.

d) universalidade da cobertura e do atendimento.
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Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso VI da CF/1988.

Alternativa B: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso III da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. O artigo 194, parágrafo único, inciso IV da CF/1988 cita a irredu-
tibilidade do valor (nominal) dos benefícios. Destaque para o artigo 201, § 4º da CF/88 
que trata sobre “valor real” dos benefícios previdenciários.

Alternativa D: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso I da CF/1988.

GABARITO: C.

985. (Ano: 2016 Banca: IBEG Órgão: Prefeitura de Rio Bonito-RJ Cargo: Assistente Administrativo) Considerando 
as disposições da Constituição Federal acerca da Seguridade Social assinale a única alter-
nativa que não corresponde a um dos objetivos nela elencados:

a) equidade na forma de participação no custeio.

b) irredutibilidade do valor dos benefícios.

c) universalidade da cobertura e do atendimento.

d) redução dos índices de analfabetismo.

e) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso V da CF/1988.

Alternativa B: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso IV da CF/1988.

Alternativa C: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso I da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. A “erradicação do analfabetismo” faz parte dos objetivos do 
plano nacional de educação do artigo 214, inciso I da CF/1988.

Alternativa E: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso III da CF/1988.

GABARITO: D.

986. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Valiprev-SP Cargo: Analista de Benefícios Previdenciários) Nos termos da 
Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistência social, e compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base, dentre outros, no seguinte objetivo:

a) seletividade da cobertura e do atendimento.

b) equidade na forma de participação no custeio.

c) diferenciação dos benefícios às populações urbanas e rurais.

d) caráter centralizado da administração e gestão tripartite.

e) vedação da diversidade na base de financiamento.
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Solução

Alternativa A: Incorreta. Artigo 194, parágrafo único da CF/1988: I - universalidade da 
cobertura e do atendimento;

Alternativa B: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso V da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. Artigo 194, parágrafo único da CF/1988: II - uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

Alternativa D: Incorreta. Artigo 194, parágrafo único da CF/1988: VII - caráter democrático 
e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Alternativa E: Artigo 194, parágrafo único da CF/1988: VI - diversidade da base de financia-
mento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as 
despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter 
contributivo da previdência social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

GABARITO: B.

987. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: Valiprev-SP Cargo: Analista de Benefícios Previdenciários) Entre os prin-
cípios da previdência social, consta:

a) contributividade.

b) filiação não obrigatória.

c) a não equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

d) cálculo dos benefícios desvinculados dos salários de contribuição.

e) redutibilidade do valor dos benefícios.

Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 201, caput da CF/1988 – caráter contributivo.

Alternativa B: Incorreta. Artigo 201, caput da CF/1988 – filiação obrigatória.

Alternativa C: Incorreta. Artigo 194, parágrafo único da CF/88: II - uniformidade e equi-
valência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

Alternativa D: Incorreta. Artigo 201, § 3º da CF/1988: Todos os salários de contribuição 
considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

Alternativa E: Incorreta. Artigo 201, § 4º da CF/1988: É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
definidos em lei.

GABARITO: A.

988. (Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: AVAREPREV-SP Cargo: Procurador Jurídico) A respeito dos princípios 
aplicáveis à seguridade social, assinale a alternativa correta.

a) O princípio da solidariedade representa o dever de participação de todos os segmentos 
sociais no financiamento do sistema de seguridade social, autorizando a instituição 
de contribuições previdenciárias desvinculadas de qualquer contraprestação.
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b) O princípio da equivalência de benefícios e serviços para as populações rurais e urba-
nas assegura uma identidade nos eventos sujeitos a cobertura, não impedindo que 
sejam estabelecidas regras distintas para o custeio.

c) O princípio da irredutibilidade dos benefícios assegura que, uma vez concedida a 
prestação, a renda mensal do beneficiário deve ser reajustada de forma a preservar 
o seu valor material.

d) O princípio da precedência da fonte de custeio não impede que o Poder Judiciário, 
com base no princípio da dignidade da pessoa humana, conceda a jurisdicionado 
benefício previdenciário sem prévia previsão legal.

e) O princípio da gestão democrática da seguridade social determina que a administração 
do sistema seja tripartite e conte com a participação exclusiva de representantes dos 
trabalhadores, empregadores e dos órgãos públicos.

Solução

Alternativa A: Incorreta. O princípio da solidariedade representa o dever dos indivíduos, 
além de seus direitos, na sustentabilidade econômica do sistema protetivo da Seguridade 
Social – artigo 195, caput da CF/1988: “por toda a sociedade”.

Alternativa B: Correta. O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e ser-
viços às populações urbanas e rurais – artigo 194, parágrafo único, inciso II da CF/1988 
– possibilita regras diferentes para o custeio, como a do artigo 195, § 8º da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. Artigo 201, § 4º da CF/1988: É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
definidos em lei.

Alternativa D: Incorreta. Artigo 195, § 5º da CF/1988: Nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte 
de custeio total.

Alternativa E: Incorreta. Artigo 194, parágrafo único da CF/1988: VII - caráter democrático 
e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

GABARITO: B.

989. (Ano: 2019 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Resende-RJ Cargo: Médico do Trabalho) A Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano 
de Custeio, e dá outras providências. No Art. 1º A Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado 
a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.

A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, EXCETO:

a) universalidade da cobertura e do atendimento.

b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

d) irredutibilidade do valor dos benefícios.
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Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso I da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. O “atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas” faz parte das diretrizes das ações e serviços públicos da saúde, conforme o 
artigo 198, caput, inciso II da CF/1988.

Alternativa C: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso III da CF/1988.

Alternativa D: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso IV da CF/1988.

GABARITO: B.

990. (Ano: 2019 Banca: INSTITUTO MAIS Órgão: Parnaíba-PREV-SP Cargo: Contador) Assinale a alternativa que 
apresenta um princípio que rege a previdência social.

a) Singularidade de participação nos planos previdenciários.

b) Caráter democrático e centralizado da gestão administrativa.

c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios.

d) Previdência complementar obrigatória, custeada por contribuição adicional.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Artigo 2º da Lei nº 8.213/91: I - universalidade de participação 
nos planos previdenciários; [...]

Alternativa B: Incorreta. Artigo 2º da Lei nº 8.213/91: VIII - caráter democrático e descen-
tralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em 
especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.

Alternativa C: Correta. Artigo 2º da Lei nº 8.213/91: III - seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios; [...]

Alternativa D: Incorreta. Artigo 2º da Lei nº 8.213/91: VII - previdência complementar 
facultativa, custeada por contribuição adicional; [...]

GABARITO: C.

991. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: IPREM-SP Cargo: Procurador Jurídico) Entre os princípios específicos 
do Direito Previdenciário brasileiro, podemos citar:

a) universalidade de acesso.

b) caráter não contributivo.

c) filiação facultativa.

d) reciprocidade entre regimes previdenciários

e) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Artigo 2º da Lei nº 8.213/1991: I - universalidade de participação 
nos planos previdenciários;
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Alternativa B: Incorreta. Artigo 201, caput da CF/1988 – caráter contributivo.

Alternativa C: Incorreta. Artigo 201, caput da CF/1988 – filiação obrigatória.

Alternativa D: Correta. Artigo 94 da Lei nº 8.213/91: Para efeito dos benefícios previstos 
no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo 
de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes 
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

Alternativa E: Incorreta. Previdência exclui “e serviços” no artigo 2º da Lei nº 8.213/1991: 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;

GABARITO: D.

992. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Cerquilho-SP Cargo: Procurador Jurídico) Entre os princípios 
e objetivos que regem a previdência social, previstos no Decreto n° 3.048/1999, está:

a) diversidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

b) caráter centralizado da Administração.

c) redutibilidade do valor dos benefícios.

d) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios.

e) gestão tripartite.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Artigo 4º do Decreto nº 3.048/1999: II - uniformidade e equiva-
lência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; [...]

Alternativa B: Incorreta. Artigo 4º do Decreto nº 3.048/1999: VII - caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

Alternativa C: Incorreta. Artigo 4º do Decreto nº 3.048/1999: V - irredutibilidade do valor 
dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo;

Alternativa D: Correta. Artigo 4º do Decreto nº 3.048/1999: III - seletividade e distributi-
vidade na prestação dos benefícios; [...]

Alternativa E: Incorreta. Artigo 4º do Decreto nº 3.048/1999: VII - caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

GABARITO: D.

993. (Ano: 2019 Banca: CEV-URCA Órgão: Prefeitura de Mauriti-CE Cargo: Assistente Social) A Seguridade Social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da socie-
dade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 
Com base na Lei 8.212/91, constituem princípios e diretrizes da Seguridade Social, EXCETO:

a) universalização da cobertura e do atendimento.

b) irredutibilidade do valor dos benefícios.
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c) equidade na forma de participação no custeio.

d) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

e) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos.

Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.212/1991: a) universalidade 
da cobertura e do atendimento; [...]

Alternativa B: Correta. Artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.212/1991: d) irredutibilidade 
do valor dos benefícios; [...]

Alternativa C: Correta. Artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.212/1991: e) equidade na 
forma de participação no custeio; [...]

Alternativa D: Correta. Artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.212/1991: c) seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

Alternativa E: Incorreta. A “organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade 
de meios para fins idênticos” faz parte dos princípios das ações e serviços públicos da 
saúde – artigo 7º, inciso XIII da Lei nº 8.080/1990.

GABARITO: E.

994. (Ano: 2019 Banca: AMEOSC Órgão: Prefeitura de São José do Cedro-SC Cargo: Assistente Social (Adaptada)) As 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: centralização, 
com direção única em cada esfera de governo.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Segundo o artigo 198, caput e inciso I da CF/1988:

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: des-
centralização, com direção única em cada esfera de governo; [...]

GABARITO: ERRADO.

995. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Campinas-SP Cargo: Auditor de Controle Interno (Adaptada)) As 
receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Nos termos do artigo 195, § 1º da CF/1988:

As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

GABARITO: CERTO.
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996. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Campinas-SP Cargo: Auditor de Controle Interno (Adaptada)) A 
Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, incluindo 
as contribuições sociais que devem incidir, dentre outras, de pensionistas do regime geral.

Certo (   )                Errado (   ) 
Solução

As contribuições sociais não incidem sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), segundo o artigo 195, inciso II da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.

997. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Campinas-SP Cargo: Auditor de Controle Interno (Adaptada)) 

Não se admite que mediante lei possam ser instituídas outras fontes destinadas a garantir 
o custeio, manutenção ou expansão da seguridade social, além dos casos já previstos pela 
Constituição.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O parágrafo 4º do artigo 195 da CF/1988 admite a seguinte possibilidade:

A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

GABARITO: ERRADO.

998. (Ano: 2019 Banca: QUADRIX Órgão: CRP-RN Cargo: Advogado (Adaptada)) De modo a atender ao “princípio 
da não surpresa”, dando-se tempo aos contribuintes e segurados para adequada preparação 
financeira, as novas contribuições sociais devem respeitar o princípio da anterioridade, segun-
do o qual a cobrança somente poderá ser exigida no exercício financeiro seguinte à criação.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

As contribuições sociais previdenciárias seguem o princípio da anterioridade mitigada (ou 
nonagesimal), portanto a cobrança segue a regra do artigo 195, parágrafo 6º da CF/1988:

As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, “b”.

GABARITO: ERRADO.

999. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Serrana-SP Cargo: Médico Pneumologista (Adaptada)) Em 
função da sua relevância social é excepcionalmente permitido, desde que regulamentado 
por lei, que benefício ou serviço da seguridade social seja criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

O artigo 195, § 5º da CF não prevê exceção:

Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou esten-
dido sem a correspondente fonte de custeio total.

GABARITO: ERRADO.

1000. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ABIN Cargo: Oficial Técnico de Inteligência – Área 2) Em relação à 
organização, à origem e ao custeio do sistema de seguridade social, julgue o item a seguir.

A seguridade social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social, possui como fontes de financiamento exclusivamente as contribuições sobre a folha de 
pagamentos e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou por entidade a ela equiparada.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A contribuição sobre a folha, prevista no artigo 195, inciso I, alínea “a” da CF/88, é de 
apenas uma das contribuições sociais do artigo 195 da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.

1001. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TCM-RJ Cargo: Procurador da Procuradoria Especial (Adaptada)) Conforme 
comando constitucional, o exportador de produtos industrializados ou de serviços, bem 
como aqueles equiparados por lei, fazem parte do rol constitucional de contribuições 
sociais que custeiam o sistema.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Conforme o artigo 195, inciso IV da CF/1988:

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

[...]

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

GABARITO: ERRADO.

1002. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TCM-RJ Cargo: Procurador da Procuradoria Especial (Adaptada)) Nos termos 
da Constituição de 1988, o importador de bens ou serviços do exterior, ou de que a lei a 
ele equiparar, é financiador.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Nos termos do artigo 195, inciso IV da CF/1988:
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A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

[...]

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

GABARITO: CERTO.

1003. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TCM-RJ Cargo: Procurador da Procuradoria Especial (Adaptada)) Nos termos da 
Constituição de 1988, as contribuições sociais do empregador sobre a folha de salários, a receita 
ou o faturamento, não poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O parágrafo 9º do artigo 195 da CF/1988 expressa:

As contribuições sociais previstas no inciso I do caput – do empregador – deste artigo 
poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização in-
tensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas 
no caso das alíneas “b” e “c” do inciso I do caput. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 103, de 2019)

GABARITO: ERRADO.

1004. (Ano: 2017 Banca: QUADRIX Órgão: CONTER Cargo: Advogado - CRTR) De acordo com a Constituição 
Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, me-
diante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e de contribuições sociais mencionadas na Constituição.

II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos 
órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência social e pela assistência social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada 
a cada área a gestão de seus recursos.

III. Compete ao Poder Público organizar a seguridade social, com base nos objetivos consti-
tucionalmente estabelecidos, tais como seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, somente.

b) I e III, somente.

c) II e III, somente.

d) III, somente.

e) I, II e III.
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Solução

I: Correta de acordo com o artigo 195, caput da CF/1988.

II: Correta de acordo com o art 195, § 2º da CF/1088.

III: Correta de acordo com o art 194, caput e parágrafo único, inciso III da CF/1988.

GABARITO: E.

1005. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SPPREV Cargo: Analista em Gestão Previdenciária) A seguridade social 
no Brasil consiste no conjunto integrado de ações que visam assegurar os direitos funda-
mentais à saúde, à assistência social e à previdência social, de iniciativa do Poder Público e 
de toda a sociedade. Com base nos princípios que norteiam a seguridade social, é correto 
afirmar que:

a) é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter perma-
nente, o valor nominal, conforme critérios definidos em lei.

b) a previdência social, por fazer parte da Seguridade Social, é direito de todos e dever 
do Estado.

c) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, adotando o sistema contri-
butivo na formação de seu orçamento.

d) segundo o princípio da precedência da fonte de custeio, nenhuma contribuição social 
poderá ser criada sem o correspondente benefício ou serviço da seguridade.

e) é vedada a filiação ao regime geral da previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Na verdade, “valor real” dos benefícios previdenciários – artigo 
201, § 4º da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. A saúde é direito de todos e dever do Estado – artigo 196 da 
CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. A assistência não adota o sistema contributivo – artigo 203, 
caput da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. Artigo 195, § 5º da CF/1988: Nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte 
de custeio total.

Alternativa E: Artigo 201, § 5º da CF/1988.

GABARITO: E.

1006. (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: IPREMM-SP Cargo: Médico Perito) De acordo com o art. 195, § 5º, 
da Constituição Federal, “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Tal parágrafo 
refere-se ao princípio da seguridade social da:
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a) universalidade da cobertura.

b) seletividade.

c) distributividade.

d) uniformidade dos benefícios.

e) precedência da fonte de custeio.

Solução

Artigo 195, § 5º da CF/1988:

Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou es-
tendido sem a correspondente fonte de custeio total – uma garantia para o equilíbrio 
financeiro e atuarial do sistema.

GABARITO: E.

1007. (Ano: 2013 Banca: FUNDEP Órgão: CISSUL-MG Cargo: Enfermeiro) De acordo com o Artigo 196 da Cons-
tituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Sobre o direito à saúde, é INCORRETO afirmar que:

a) é garantido mediante políticas sociais e econômicas.

b) as ações em saúde visam à redução do risco de doença e de outros agravos.

c) o acesso às ações e serviços em saúde é universal e igualitário.

d) as ações em saúde têm como objetivo principal a recuperação da saúde.

Solução

Constituição Federal de 1988:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierar-
quizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; [...]

GABARITO: D.

1008. (Ano: 2018 Banca: IESES Órgão: Prefeitura de Palhoça-SC Cargo: Médico – Clínico Geral Plantonista) A saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. 
Sobre o direito á saúde protegido pela Constituição Federal, é correto afirmar que:

a) o sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 198, §1º da Constituição 
Federal, apenas com recursos do orçamento da União.

b) são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.
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c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão trimestralmente 
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre a receita de ICMS.

d) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador não são de competência do Sistema Único de Saúde.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Artigo 198, § 1º da CF/1988: O sistema único de saúde será 
financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Alternativa B: Correta. Artigo 197 da CF/1988: São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros 
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Alternativa C: Incorreta. Aplicação “anualmente” – artigo 198, parágrafo 2º da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. Compete ao SUS – artigo 200, inciso II da CF/1988.

GABARITO: B.

1009. (Ano: 2016 Banca: IDECAN Órgão: Prefeitura de Simonésia-MG Cargo: Enfermeiro) O Artigo 196 da Cons-
tituição Federal afirma que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso 
também significa que a saúde:

I. é um direito e não um serviço.

II. deve ser de alcance a todos os cidadãos brasileiros.

III. deve ser de alcance somente aos contribuintes da previdência social.

Estão corretas as afirmativas

a) I, II e III.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

Solução

As afirmações I e II estão corretas, de acordo com o artigo 196 da CF/1988:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A afirmativa III está incorreta, pois a saúde não é contributiva como a previdência social.

GABARITO: B.
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1010. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de São Luís-MA Cargo: Auditor de Controle Interno – Engenharia 

Elétrica) De acordo com a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
No tocante aos princípios constitucionais da Seguridade Social, na Saúde há:

a) universalidade da cobertura.

b) universalidade de atendimento.

c) distributividade na prestação de serviços.

d) distributividade na prestação de benefícios.

e) seletividade na prestação de benefícios ou serviços.

Solução

A afirmação: “a saúde é direito de todos” trata da universalidade de atendimento, porque 
o atendimento no princípio da universalidade tem caráter subjetivo, ou seja, relacionado 
à clientela universal da saúde.

GABARITO: B.

1011. (Ano: 2019 Banca: IESES Órgão: Prefeitura de Gaspar-SC Cargo: Psicólogo) Em relação aos Artigos 196 a 
200 da Constituição Federal é correto afirmar que:
a) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às insti-

tuições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços imprescindíveis aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

b) os gestores centralizadores do sistema único de saúde somente poderão admitir agen-
tes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de concurso 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação.

c) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

d) são de responsabilidade exclusivamente pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Governo Federal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser exercida através de representantes eleitos do 
Poder Executivo.

Solução

Alternativa A: Incorreta. “É vedada” – artigo 199, § 2º da CF/88.

Alternativa B: Incorreta. “Poderão” – artigo 198, § 4º da CF/88.

Alternativa C: Correta. Artigo 196 da CF/88.

Alternativa D: Incorreta. “E, também” – artigo 197 da CF/88.

GABARITO: C.
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1012. (Ano: 2019 Banca: CEPUERJ Órgão: UERJ Cargo: Técnico em Enfermagem (Reaplicação)) A Constituição 
Federal de 1988, nos artigos 196 e 198, da Seção II Da Saúde, introduziu a garantia dos 
preceitos universalistas e democráticos. Tais preceitos tratam, respectivamente, de:

a) direito para todos / participação da comunidade

b) intersetorialidade / movimentos populares

c) assistência integral / controle social

d) equidade / participação social

Solução

Constituição Federal de 1988:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierar-
quizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

III - participação da comunidade.

GABARITO: A.

1013. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: IPAJM Cargo: Assistente Social (Adaptada)) Entre os objetivos 
da assistência social, está a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A assertiva está correta nos termos do artigo 203, inciso I da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

1014. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: IPAJM Cargo: Assistente Social (Adaptada)) A assistência social é 
um direito do cidadão e dever do Estado e se caracteriza por ser uma política contributiva, 
com acesso para os que podem pagar.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Saúde é direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da CF/1988) e a Previdência é 
caracterizada por ser contributiva (artigo 201, caput da CF/1988).

Já a Assistência “será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contri-
buição à seguridade social” (artigo 203, caput da CF/1988).

GABARITO: ERRADO.

1015. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: IPAJM Cargo: Assistente Social (Adaptada)) A assistência social 
é uma política pública exclusiva para portadores de deficiência e idosos.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

A Assistência “será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribui-
ção à seguridade social”, inclusive aos idosos e às pessoas com deficiência – artigo 203, 
incisos IV e V da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.

1016. (Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-PA Cargo: Analista Judiciário - Serviço Social (Adaptada)) A 
Constituição Federal de 1988 define para os segurados um reajuste bianual do benefício 
previdenciário.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A CF/1988 define o reajuste dos benefícios previdenciários – artigo 201, § 4º –, mas o 
artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991 prevê a sua frequência: anual.

GABARITO: ERRADO.

1017. (Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TST Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária) É compatível com 

a Constituição Federal (CF) o custeio de programas de assistência social mediante a utilização 
de receitas provenientes de contribuição para a seguridade social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A assertiva está correta, já que a Assistência Social faz parte da Seguridade Social – uti-
lizando de sua receita, artigo 195 da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

1018. (Ano: 2018 Banca: QUADRIX Órgão: CRM-DF Cargo: Serviço Administrativo) No que se refere à ordem 
social na CF, julgue o item seguinte.

A assistência social, parte integrante do sistema de seguridade social, será mantida mediante 
contribuição dos assistidos, a exemplo do que ocorre com a previdência oficial.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Assistência Social, diferentemente da Previdência, independe de contribuição dos seus 
assistidos – artigo 203, caput da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.

1019. (Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DETRAN-DF Cargo: - Analista - Serviço Social) Considerando 
os objetivos da seguridade social na Constituição Federal [CF] de 1988, a universalidade 
da cobertura significa que a saúde é direito igual para todos; que a assistência social é 
direito condicionado à situação de necessidade e que a previdência social é vinculada à 
contribuição prévia.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Solução

Saúde é direito de todos (artigo 196 da CF/88), a Assistência atende quem dela necessita 
(artigo 203 da CF/88) e a Previdência (artigo 201 da CF/88) tem caráter contributivo.

GABARITO: CERTO.

1020. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MS Cargo: Assistente Social) A seguridade social instituída 
pela CF, apesar de seu caráter inovador, acabou se caracterizando como um sistema híbri-
do, que conjuga direitos universais [previdência] e direitos seletivos [assistência e saúde].

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Previdência e a Assistência são direitos seletivos, a Previdência, porque detém caráter 
contributivo – atendendo, apenas, seus beneficiários: segurados e dependentes –, e a 
Assistência seleciona os que dela necessitam.

Apenas a Saúde é universal, sendo direito de todos e dever do Estado.

GABARITO: ERRADO.

1021. (Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia (Adaptada)) Assistência social é asse-
gurada constitucionalmente, independentemente de contribuição à seguridade social, 
assim como outros direitos sociais e da política social do trabalho, tendo sido implantada 
de forma universal no país com o objetivo de reduzir as iniquidades sociais.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Assistência não é universal – apenas a Saúde é direito de todos.

GABARITO: ERRADO.

1022. (Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PREVIC Cargo: Técnico Administrativo – Específicos) A CF dispõe 
que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A assertiva está correta nos termos do artigo 202, caput da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

1023. (Ano: 2021 Banca: FURB Órgão: TIMBOPREV-SC Cargo: Técnico Previdenciário) A Previdência Social tem por 
fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de 
família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A organização 
da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

( ) Universalidade de participação nos planos previdenciários, independente de contribuição.
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( ) Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do ren-
dimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo.

( ) Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição, corrigidos 
monetariamente.

Ao analisar as afirmativas acima e, diante de cada uma, escrever V, se for verdadeira, e F, se 
for falsa, a alternativa com a sequência correta é:

a) V – F – V

b) F – V – F

c) F – V – V

d) V – F – F

e) V – V – F

Solução

1ª afirmação: Artigo 201, caput da CF/1988 – caráter contributivo.

2ª afirmação: Art. 201, § 2º da CF/1988.

3ª afirmação: Art. 201, § 3º da CF/1988.

GABARITO: C.

1024. (Ano: 2018 Banca: CS-UFG Órgão: Aparecida Prev Cargo: Assistente Administrativo) A Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 201, incs. de I a V, estabelece diretrizes que o legislador ordinário 
e a administração devem seguir para bem conduzir os rumos do Regime Geral de Previ-
dência Social, como a seguinte:

a) é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos 
termos definidos em lei complementar.

b) nenhum benefício pago pela previdência social pode ter valor inferior a um 
salário-mínimo.

c) é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado 
obrigatório, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

d) em dispositivo dotado de autoaplicabilidade, inovou no ordenamento jurídico ao 
assegurar, para os benefícios concedidos após a sua vigência, a correção monetária 
de todos os salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial.

Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 201, § 1º, incisos I e II da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. Não é “nenhum benefício”, mas o benefício que “substitua o 
salário de contribuição ou o rendimento do trabalho” – artigo 201, § 2º da CF/1988.
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Alternativa C: Incorreta. É vedado ao segurado facultativo – artigo 201, § 5º da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. A atualização dos salários está no artigo 201, § 3º da CF/1988 
que utiliza a expressão “na forma da lei”.

GABARITO: A.

1025. (Ano: 2012 Banca: FCC Órgão: INSS Cargo: Perito Médico Previdenciário (Adaptada)) A previdência social 
será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obriga-
tória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, à:

I. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e 
idade avançada;

II. Proteção à maternidade, especialmente à gestante;

III. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário;

IV. Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de alta renda.

Completam corretamente o artigo 201 da Constituição Federal, nos termos da lei APENAS os itens:

a) I e II.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) I, II e IV.

e) II e IV.

Solução

Correta. Artigo 201, inciso I da CF/1988.

Correta. Artigo 201, inciso II da CF/1988.

III: Incorreta. Cita “desemprego involuntário” – artigo 201, inciso III da CF/88.

Incorreta. Cita “baixa renda” – artigo 201, inciso IV da CF/88.

GABARITO: A.

1026. (Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MPOG Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais - Assistência Social) No que 
diz respeito aos objetivos da Assistência Social, no artigo 203 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, assinale a opção incorreta.

a) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária.

b) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

c) O amparo às crianças e adolescentes carentes.

d) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa que comprove não 
possuir qualquer renda.

e) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
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Solução

Alternativa A: Correta. Artigo 203, inciso IV da CF/1988.

Alternativa B: Correta. Artigo 203, inciso I da CF/1988.

Alternativa C: Correta. Artigo 203, inciso II da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. Artigo 203, inciso V da CF/1988: a garantia de um salário míni-
mo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei.

Alternativa E: Correta. Artigo 203, inciso III da CF/1988.

GABARITO: D.

1027. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PB Cargo: Auditor de Contas Públicas - Demais Áreas (Adaptada)) 

De acordo com a CF, o RGPS é:
a) organizado para garantir a proteção à maternidade, compreendida esta apenas como 

a exercida pela mãe gestante.
b) garantidor do reajustamento dos benefícios previdenciários apenas para preservar-

-lhes o valor nominal.
c) de filiação obrigatória, mas sem caráter contributivo.
d) organizado para atender, entre outros, à cobertura de eventos como incapacidade 

temporária e permanente e, também, morte, mas não o desemprego involuntário.

e) garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefícios 
substitutivos do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Proteção “especialmente à gestante”, justamente por também 
compreender a adoção – artigo 201, inciso II da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. “valor real” – artigo 201, § 4º da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. “caráter contributivo” – artigo 201, caput da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. “desemprego involuntário” é evento coberto – artigo 201, inciso 
III da CF/1988.

Alternativa E: Correta: artigo 201, § 2º da CF/1988.

GABARITO: E.

1028. (Ano: 2012 Banca: VUNESP Órgão: SPTrans Cargo: Assistente Social) A questão social é histórica por 
natureza, condensa lutas sociais de sujeitos individuais e coletivos no enfrentamento das 
desigualdades e opressões da sociedade do capital nos vários momentos da história. No 
enfrentamento de questões dessa natureza, a Constituição Federal de 1988 estabelece 
a ordem social tendo como base o primado do trabalho e com o objetivo do bem-estar 
e da justiça social. Quanto à Assistência Social, prevê, no artigo 203, que será prestada, 
independentemente de contribuição,
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a) aos idosos, exclusivamente.

b) às crianças e adolescentes, apenas.

c) a quem dela necessitar.

d) às famílias chefiadas por mulheres.

e) para resgate da dívida histórica com os pobres.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Não “exclusivamente” – artigo 203, incisos I e V da CF/1888.

Alternativa B: Incorreta. Não “apenas” – artigo 203, incisos I e II da CF/1988.

Alternativa C: Correta. De acordo com o artigo 203, caput da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. “à família” - artigo 203, inciso I da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Trata-se de política pública ao que dela necessitar – artigo 203, 
caput da CF/1988.

GABARITO: C.

1029. (Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Ministro Andreazza-RO Cargo: Assistente Social) A Constituição 
Federal, no artigo 204, prevê que as ações governamentais na área da Assistência Social 
sejam realizadas com recursos:

a) do setor privado.

b) da sociedade.

c) dos estados.

d) da União.

e) da seguridade social além de outras fontes.

Solução

Conforme dispõe a CF/1988, no artigo 204, as ações governamentais na área da Assistência 
Social são realizadas com recursos da seguridade social além de outras fontes.

GABARITO: E.

1030. (Ano: 2015 Banca: CETRO Órgão: MDS Cargo: Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Nível IV) Sobre 
as chamadas ações governamentais na área de assistência social, mencionadas no artigo 
204 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

a) Obedecem a uma descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos programas de 
ações governamentais de assistência social às esferas estaduais e municipais, não 
participando as entidades beneficentes e de assistência social.

b) Obedecem a uma centralização político-administrativa, cabendo a coordenação, as 
normas gerais e execução dos programas de ações governamentais de assistência 
social às esferas estaduais e municipais, bem como as entidades beneficentes e de 
assistência social.
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c) Obedecem a uma descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos programas de 
ações governamentais de assistência social às esferas estaduais e municipais, bem 
como as entidades beneficentes e de assistência social.

d) Obedecem a uma descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação, 
as normas gerais e a execução dos programas de ações governamentais de assistên-
cia social às esferas estaduais e municipais, não participando o governo federal e as 
entidades beneficentes e de assistência social.

e) Obedecem a uma centralização político-administrativa, cabendo, exclusividade, à 
esfera federal cuidar da coordenação, a elaboração de normas e a execução dos 
programas de ações governamentais de assistência social.

Solução

Alternativa C está correta, de acordo com o artigo 204, inciso I da CF/1988.

GABARITO: C.

1031. (Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF – 1ª Região Cargo: Juiz Federal Substituto) Com base na CF 
e na legislação sobre seguridade social – saúde, previdência e assistência social –, assinale 
a opção correta.

a) Apesar de ser constitucionalmente previsto o caráter democrático da administração 
da seguridade social, de sua gestão não participam os trabalhadores e empregados.

b) A previdência está organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação facultativa, ainda que o trabalhador não esteja amparado por regime 
próprio de previdência.

c) Enquanto o acesso à saúde é universal e independe de qualquer retribuição financeira 
por parte do usuário, o acesso à previdência e à assistência social exige a contribuição 
direta do beneficiário ou do assistido.

d) A irredutibilidade do valor dos benefícios está elencada entre os princípios constitu-
cionais da seguridade social.

e) Todas as entidades beneficentes são isentas de contribuição para a seguridade social.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Conforme o artigo 194, parágrafo único, inciso VII da CF/1988: 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo 
nos órgãos colegiados.

Alternativa B: Incorreta. “filiação obrigatória” – artigo 201, caput da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. A assistência independe de contribuição – artigo 203, caput da 
CF/1988.

Alternativa D: Correta. Artigo 194, parágrafo único, inciso IV da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Não todas, apenas as do artigo 195, § 7º da CF/1988.

GABARITO: D.
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1032. (Ano: 2003 Banca: ESAF Órgão: PGFN Cargo: Procurador da Fazenda Nacional) Assinale a assertiva cor-
reta sobre as entidades de previdência privada: conceito e finalidades, constituição e 
organização, à luz da Constituição Federal de 1988.

a) O regime de previdência privada e o regime geral de previdência pública atuam de 
forma mutuamente exclusiva.

b) As informações relativas à gestão dos planos de previdência privada são inacessíveis 
aos participantes destes.

c) Os benefícios da previdência privada fechada não integram o contrato de trabalho 
dos participantes.

d) É impossível o aporte de recursos públicos a entidade de previdência privada na 
qualidade de patrocinador.

e) A contribuição das entidades públicas para o fundo pode exceder a do segurado.

Solução

Alternativa A: Incorreta. Podem atuar de forma mútua ou não, já que a previdência pri-
vada é autônoma ao RGPS: artigo 202 da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. “pleno acesso”: artigo 202, § 1° da CF/1988.

Alternativa C: Correta. Não integram: artigo 202, § 2° da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. Aporte possível como patrocinador: artigo 202, § 3° da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Não podem exceder: artigo 202, § 3° da CF/1988.

GABARITO: C.

1033. (ANO: 2020 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: Valiprev - SP PROVA: VUNESP - 2020 - Valiprev - SP – Procurador (adaptada)) 

A Previdência Social constitui direito fundamental assegurado aos trabalhadores.
Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

O Direito Previdenciário é direito fundamental assegurado aos trabalhadores – segu-
rados obrigatórios do sistema previdenciário – beneficiários de benefícios e serviços 
previdenciários.

1034. (ANO: 2012 BANCA: TRT 24R (MS) ÓRGÃO: TRT - 24ª REGIÃO (MS) PROVA: TRT 24R (MS) - 2012 - TRT - 24ª REGIÃO 

(MS) - Juiz do Trabalho (adaptada)) A eficácia das normas da Seguridade Social no tempo difere 
conforme o objeto contido na legislação. Quando a norma se referir ao custeio do sistema, 
as contribuições instituídas ou majoradas somente serão exigidas depois de decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

As normas de custeio (da Seguridade Social) se submetem ao princípio da noventena – ou 
anterioridade nonagesimal ou mitigada – previsto no artigo 195, § 6º da CF/88.
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1035. (ANO: 2014 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: Analista Legislativo - Consultor 

Legislativo Área XXI) Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às 
suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue.

As fontes formais do direito previdenciário incluem a CF e as Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A Constituição Federal e as Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991 são fontes formais pri-
márias do Direito Previdenciário.

1036. (ANO: 2014 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: Analista Legislativo - Consultor 

Legislativo Área XXI (adaptada)) O direito previdenciário é classificado como ramo do direito 
público, mas sem autonomia.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

O Direito Previdenciário é classificado, majoritariamente, como ramo do direito público 
e tem autonomia (é um ramo autônomo), já que possui objeto, conceitos e princípios 
próprios.

1037. (ANO: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: CD - Analista Legislativo - Con-

sultor Legislativo Área XXI (adaptada)) Ao se utilizar do método de interpretação teleológico o 
intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas 
que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei objeto de interpretação como 
parte de um todo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

Na verdade, o método de interpretação descrito é o sistemático e não o teleológico – 
busca descobrir a finalidade.

1038. (ANO: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: CD - Analista Legislativo - Consultor 

Legislativo Área XXI (adaptada)) Ao se utilizar do método de interpretação gramatical o intérprete 
examina o texto legal sobre o viés linguístico.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

A interpretação gramatical ou literal tem esse conceito.

1039. (ANO: 2016 BANCA: CAIP-IMES ÓRGÃO: CRAISA de Santo André - SP PROVA: CAIP-IMES - 2016 - CRAISA de Santo 

André - SP – Advogado (adaptada)) São fontes materiais do Direito Previdenciário os fatos sociais 
e a Constituição Federal de 1988 e suas emendas.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

Os fatos sociais são fontes materiais, porém a Constituição Federal e suas emendas (cons-
titucionais) são fontes formais primárias.

https://www.alfaconcursos.com.br


620

1040. (QUESTÃO INÉDITA) No Direito Previdenciário, os decretos executivos e os regulamentos são fontes:

a) Formais primárias e secundárias, respectivamente.

b) Não são fontes.

c) Materiais, juntamente com os fatos sociais.

d) Formais secundárias, apenas.

e) Materiais.

GABARITO: D

Os decretos executivos, os regulamentos e as instruções normativas, no Direito Previ-
denciário, são fontes formais secundárias.

1041. (QUESTÃO INÉDITA) Nos termos da Constituição Federal de 1988, compete privativamente à 
União legislar sobre seguridade social e mais lei complementar poderá autorizar os Estados a 
legislar sobre essa matéria.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Certo.

Nos termos do artigo 22, inciso XXIII, parágrafo único da CF/88.

1042. (QUESTÃO INÉDITA) No Direito Previdenciário, os fatos sociais e a Constituição Federal são fontes:

a) Formais primárias e secundárias, respectivamente.

b) Não são fontes.

c) Material e formal primária, respectivamente.

d) Formais secundárias, apenas.

e) Material e formal secundária, respectivamente.

GABARITO: C

Os fatos sociais são fontes materiais e a Constituição Federal é fonte formal primária.

1043. (QUESTÃO INÉDITA) O Direito Previdenciário é um ramo:
a) Privado e autônomo.
b) Público, mas não é autônomo.
c) Público e autônomo.
d) Privado, mas não é autônomo.

GABARITO: C

O Direito Previdenciário é considerado um ramo público, por alguns doutrinadores, e um 
ramo social, por outros. O que importa destacar é que não é um ramo privado. E, sobre 
a autonomia, realmente é autônomo por possuir objeto, conceitos e princípios próprios.
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1044. (QUESTÃO INÉDITA) Hierarquicamente, as normas previdenciárias seguem a seguinte ordem, da 
maior para a menor:

a) Constituição Federal, Leis Ordinárias, Ordem de Serviço e Portaria;

b) Constituição Federal, Lei nº 8.213/91 e Instrução Normativa;

c) Lei nº 8.213/91, Ordem de serviço e Instrução Normativa nº 77/2015;

d) Constituição Federal, Lei nº 8.212/91 e Regulamento da Previdência Social.

GABARITO: D

Primeiramente, a Constituição Federal, após a Lei nº 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade 
Social) e o Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).

1045. (QUESTÃO INÉDITA) O Direito Previdenciário é considerado um ramo autônomo, visto que possui 
os seguintes requisitos:

a) Objeto e conceitos próprios, apenas.
b) Objeto, conceitos e princípios próprios.
c) Conceitos e princípios próprios, apenas.
d) Objeto próprio e categorias jurídicas interdisciplinares.

GABARITO: B

Costumeiramente, os estudiosos do Direito exigem objeto próprio (riscos sociais enfren-
tados), conceitos próprios (carência, por exemplo) e princípios próprios (princípio da 
anterioridade nonagesimal, por exemplo) para que um ramo seja considera autônomo.

1046. (QUESTÃO INÉDITA) Na ausência de norma primária é possível se utilizar da analogia, no Direito 
Previdenciário, já que se trata de:

a) Forma interpretativa favorável.

b) Interpretação solucionadora.

c) Interpretação.

d) Integração.

GABARITO: D

A analogia é integração – aplicada para solução de lacuna legislativa – e não interpretação.

1047. (QUESTÃO INÉDITA) Quanto à interpretação, na busca pelos antecedentes da norma, tendo por 
objetivo a descoberta do motivo da sua criação, à época, configura-se a:

a) Interpretação gramatical;

b) Interpretação histórica;

c) Interpretação sistemática;

d) Interpretação teleológica;

e) Analogia;

https://www.alfaconcursos.com.br


622

GABARITO: B

Configura-se a interpretação histórica que leva em conta o contexto cultural, social e 
político da época em que a norma fora criada.

1048. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. A analogia é uma forma de interpretação.

II. A interpretação gramatical também conhecida como literal examina, além do texto, a 
finalidade ansiada pelo legislador.

III. A Constituição Federal de 1988 é fonte material e o Regulamento é fonte formal secundária.

É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Todas incorretas.

d) Apenas a I a II estão corretas.

e) I, II e III corretas.

GABARITO: C

Assertiva I: Errado, analogia é integração e não interpretação.

Assertiva II: Errado, a interpretação gramatical (literal) examina o texto sobre o ponto de 
vista linguístico, sem entrar na finalidade (teleológico).

Assertiva III: Errado, a CF é fonte formal primária.

1049. (ANO: 2014 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: Câmara dos Deputados PROVA: Analista Legislativo - Consultor 

Legislativo Área XXI (adaptada)) Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se 
refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue.

As fontes formais do direito previdenciário não incluem as Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991, 
mas apenas a Constituição Federal de 1988.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

As fontes formais incluem a Constituição Federal de 1988 e, também, as Leis nº 8.212/1991 
e nº 8.213/1991 como fontes formais primárias.

1050. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. A hierarquia, em ordem decrescente é Constituição Federal, Leis Ordinárias, Decretos e 
Instruções Normativas.

II. A Instrução Normativa nº 77/2015 é fonte material secundária.

III. As normas de custeio previdenciário seguem o princípio da anterioriedade mitigada.

É correto afirmar que:
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a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Todas incorretas.

d) Apenas a I a II estão corretas.

e) I, II e III corretas.

GABARITO: B

Assertiva I: Certo, segue essa sequência hierárquica.

Assertiva II: Errado, é fonte formal secundária.

Assertiva III: Certo, expressa no artigo 195, parágrafo 6º da CF/88.

1051. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre as fontes do Direito Previdenciário, é possível afirmar que apesar da 
Constituição Federal ser fonte formal primária, suas emendas são fontes formais secundárias, 
visto que não fazem parte do texto original.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: Errado.

As Emendas Constitucionais, assim como a Constituição Federal, são fontes formais pri-
márias – e não secundárias.

1052. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o Direito Previdenciário é incorreto afirmar:

a) É direito público.

b) São fontes materiais os fatos sociais e fontes formais os regulamentos.

c) Utiliza da analogia, que é uma forma de interpretação, para solucionar as lacunas 
da lei.

d) Na sua hierarquia normativa as Leis subjugam as portarias e as ordens de serviço.

GABARITO: C

Realmente, utiliza-se da analogia, porém a analogia não é interpretação, mas sim inte-
gração. As demais alternativas estão corretas.

1053. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-JUD Cargo: Assistente – Contabilidade) A respeito 
do Regime Geral de Previdência Social [RGPS], do Regime Próprio de Previdência Social 
[RPPS] e do Regime de Previdência Complementar, julgue o item a seguir.

Servidor público que ocupa cargo comissionado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT) será regido pelo RGPS caso não possua vínculo efetivo com o órgão.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Considerado empregado, nos termos do Decreto nº 3.048/1999, artigo 9º:

São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
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I - como empregado:

i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias 
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração.

GABARITO: CERTO.

1054. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-EXE Cargo: Especialista - Área Jurídica) Julgue o item 
a seguir, acerca dos regimes de previdência.

O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão é filiado obrigatório do regime 
geral de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Considerado empregado – segurado obrigatório –, nos termos do artigo 9º, inciso I, alínea 
“i” do Decreto nº 3.048/1999.

GABARITO: CERTO.

1055. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT – 21ª Região-RN Cargo: Analista Judiciário - Área Administra-

tiva) Julgue o item a seguir, no que se refere ao regime geral de previdência social (RGPS) e ao regime do 
servidor público.

Apesar de serem pessoas jurídicas de direito público, os estados que não tiverem regime 
próprio de previdência social devem contribuir para o RGPS.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A contribuição é possível, já que esse servidor estadual desamparado por regime próprio 
não fica excluído do Regime Geral – artigo 12 da Lei nº 8.213/1991.

GABARITO: CERTO.

1056. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: Prefeitura de Curitiba-PR Cargo: Procurador (Adaptada)) A Constituição es-
tabelece que a seguridade social deverá ser financiada pelos próprios beneficiários, fomen-
tando a formação de poupança individual segundo o princípio da capacidade contributiva.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A Previdência Social – dentro da Seguridade Social – segue o regime de repartição sim-
ples e não de capitalização (poupança individual), assim existe uma “poupança coletiva” 
e um pacto entre gerações para a manutenção do sistema, além da diversidade da base 
de financiamento prevista nos artigos 194, parágrafo único, inciso VI e 195 da CF/1988.

GABARITO: ERRADO.
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1057. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: Prefeitura de Curitiba-PR Cargo: Procurador (Adaptada)) O regime de 
previdência privada tem caráter complementar, devendo ser organizado de forma autô-
noma em relação ao regime geral, sendo possível, todavia, que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além das suas entidades descentralizadas, atuem contribuindo como 
patrocinadores, desde que sua contribuição não exceda à do segurado.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

A afirmativa está correta, nos termos do artigo 202, caput e § 3º da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

1058. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-PE Cargo: Analista Judiciário de Procuradoria) O regime de 
previdência complementar, desvinculado do regime geral de previdência social e do regi-
me próprio de previdência social, adota o sistema de capitalização e a adesão facultativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O regime de previdência complementar é autônomo ao regime geral e próprio (artigo 
202, caput da CF/1988) e adota o sistema de capitalização – “poupança individual” – e é 
de adesão facultativa, justamente por ser complementar.

GABARITO: CERTO.

1059. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: FPMA-PR Cargo: Advogado (Adaptada)) Os regimes de previdência 
complementar aos regimes próprios de previdência podem ser estruturados por meio de 
entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

Podem ser estruturados por meio de entidades fechadas de natureza pública, como a 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe) – artigo 4º, inciso I da Lei nº 12.618/2012.

GABARITO: CERTO.

1060. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: FPMA-PR Cargo: Advogado (Adaptada)) Os regimes de previdência 
complementar aos regimes próprios de previdência podem estabelecer benefícios nas 
modalidades de contribuição definida e de benefício definido.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

As entidades fechadas de associados ou membros deverão ofertar exclusivamente planos 
de benefícios na modalidade contribuição definida – conforme o artigo 31, inciso II e 
paragrafo § 2º, inciso II da Lei Complementar nº 109/2001.

Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo 
órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:
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[...]

II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 
setorial, denominadas instituidores.

§ 2º - As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput 
deste artigo deverão, cumulativamente:

[...]

II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida, na 
forma do parágrafo único do art. 7º desta Lei Complementar.

GABARITO: ERRADO.

1061. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: FPMA-PR Cargo: Advogado (Adaptada)) Os servidores públicos civis 
são vinculados compulsoriamente aos regimes próprios de previdência, sendo-lhes vedado 
aderir espontaneamente ao Regime Geral de Previdência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O artigo 40 da CF/1988 prevê que os servidores públicos de cargo efetivo devem se vin-
cular ao Regime Próprio e não podem contribuir facultativamente para o Regime Geral 
– artigo 201, § 5º da CF/1988.

GABARITO: CERTO.

1062. (Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: FPMA-PR Cargo: Advogado (Adaptada)) Os requisitos e critérios do 
Regime Geral de Previdência Social não se aplicam aos regimes próprios de previdência, 
visto que estes são regimes previdenciários distintos e de caráter exclusivo, destinados 
apenas aos servidores públicos civis.

Certo (   )                Errado (   ) 

Solução

O Regime Próprio realmente é para os servidores públicos de cargo efetivo (artigo 40, 
caput da CF/1988), porém o Regime Geral pode ser aplicado como expressa o artigo 40, 
§ 6º da CF/88: Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta 
de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condi-
ções para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de 
Previdência Social. (Redação dada pela EC nº 103, de 2019).

GABARITO: ERRADO.

1063. (Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: ALERJ Cargo: Procurador) Sobre a filiação aos Regimes Previdenciários 
no Brasil, é correto afirmar que:

a) um servidor público do Estado do Rio de Janeiro que, licitamente, desempenhe outra 
atividade remunerada, de forma autônoma, será vinculado, também, nessa condição, 
ao Regime Geral de Previdência Social.
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b) qualquer pessoa que desempenhe atividade remunerada pelo Estado do Rio de Ja-
neiro será vinculada, obrigatoriamente, ao Regime Próprio de Previdência do Estado.

c) não existe filiação facultativa no Regime Geral de Previdência Social.

d) trabalhadores e servidores podem eximir-se de filiação compulsória aos respectivos 
regimes de previdência, desde que comprovado o regular recolhimento ao regime 
de previdência complementar.

e) o Regime Geral de Previdência Social não admite o ingresso, como segurado, de 
pessoa com idade superior a 75 anos.

Solução

Alternativa A: Correta. O RGPS permite a filiação de servidor público na condição de 
segurado obrigatório – artigo 201, § 5º da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. Os segurados do Regime Próprio são os servidores públicos de 
cargo efetivo e não “qualquer pessoa” – artigo 40 da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. Existe sim – artigo 11 do Decreto nº 3.048/1999.

Alternativa D: Incorreta. Não podem se eximir, e o regime complementar é facultativo – 
artigos 40, 201 e 202 da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Regime Geral não limita a faixa etária dos seus segurados, não 
possuindo aposentadoria compulsória como no Regime Próprio – artigo 40, § 1º, inciso 
II da CF/1988.

GABARITO: A.

1064. (Ano: 2016 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto Alegre-RS Cargo: Procurador Municipal - Blocos II e III) 

Acerca da contagem recíproca do tempo de contribuição, conforme a disciplina dada pela 
Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências, analise as seguintes assertivas:

I. Não é possível, na contagem recíproca, o cômputo de período relativo à atividade rural.

II. É cabível a contagem de tempo no serviço público com o tempo de atividade privada, 
ainda que concomitantes, desde que não seja contado por um sistema o tempo de con-
tribuição já utilizado por outro para a concessão de aposentadoria.

III. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) Apenas II e III.
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Solução

Afirmação I: Incorreta. É possível – artigo 94 da Lei nº 8.213/1991.

Afirmação II: Incorreta. É vedado se “concomitantes” – artigo 127, inciso II do Decreto 
nº 3.048/1999.

Afirmação III: Correta. Não admitida – artigo 127, inciso I do Decreto nº 3.048/1999.

GABARITO: C.

1065. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRT – 2ª Região-SP Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária) Para efeito de 
aposentadoria perante o regime próprio, o tempo de contribuição regularmente feito pelo 
segurado no regime geral:

a) não poderá ser computado, senão mediante aplicação do chamado fator previdenciário.

b) não poderá ser computado, a menos que haja reciprocidade prevista, facultativamen-
te, na legislação do respectivo ente político.

c) poderá ser computado, hipótese em que diversos regimes previdenciários se com-
pensarão financeiramente.

d) poderá ser computado, mediante pedido de restituição, pelo segurado, das contri-
buições vertidas e posterior recolhimento indenizatório perante o regime instituidor 
do benefício.

e) estará assegurado apenas perante o regime dos servidores públicos da União, por se 
tratar de contribuições recolhidas a uma autarquia federal.

Solução

O tempo de contribuição pode ser contado em diferentes sistemas de previdência social 
ou proteção social, desde que seja feita a devida compensação financeira – artigo 125 
do Decreto nº 3.048/1999.

GABARITO: C.

1066. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRT – 2ª Região-SP Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária) Uma vez cria-
dos por lei do ente federativo, vinculam-se aos regimes próprios de previdência social os 
servidores:

a) requisitados para o serviço eleitoral pela Justiça respectiva.

b) empregados temporários na Administração direta e indireta da União.

c) ocupantes exclusivamente de cargos comissionados da União, Estados e Municípios 
da Administração direta.

d) ocupantes de cargos efetivos de autarquias da União, Estados e Municípios.

e) empregados de empresas públicas da União, Estados e Municípios.
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Solução

Alternativa A: Incorreta. Não é servidor público, mas sim agente público.

Alternativa B: Incorreta. Empregado do RGPS.

Alternativa C: Incorreta. Segurado obrigatório do RGPS: empregado – artigo 9º, inciso I, 
alínea “i” do Decreto nº 3.048/1999.

Alternativa D: Correta. Servidores de cargo efetivo – artigo 40 da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Empregado do RGPS.

GABARITO: D.

1067. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRT – 3ª Região-SP Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa (Adaptada)) 

Considerando a Lei nº 8.213/1991, o servidor civil ocupante de cargo efetivo de autarquia 
da União, em regra, é:

a) segurado obrigatório como contribuinte individual independentemente de estar ou 
não amparado pelo regime próprio de previdência social.

b) excluído do Regime Geral de Previdência Social, inclusive nas hipóteses de estar am-
parado por regime próprio de previdência social.

c) excluído do Regime Geral de Previdência Social, desde que amparado por regime 
próprio de previdência social.

d) segurado obrigatório como trabalhador avulso independentemente de estar ou não 
amparado pelo regime próprio de previdência social.

e) segurado especial independentemente de estar ou não amparado pelo regime próprio 
de previdência social.

Solução

Segundo o artigo 12 da Lei nº 8.213/1991: O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou 
o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, e o servidor das 
respectivas autarquias e fundações são excluídos do Regime Geral de Previdência Social 
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência 
social.

GABARITO: C.

1068. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPC-PA Cargo: Analista Ministerial - Controle Externo) De acordo 
com a Constituição Federal de 1988 (CF), o regime de previdência privada complementar 
será regulado por lei complementar que assegurará ao participante de planos de benefí-
cios de entidade privada:

a) um regime de benefício definido e correspondente à remuneração que o participante 
detinha quando em atividade.

b) a contagem recíproca de contribuições vertidas no regime geral de previdência social.

c) o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.
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d) aportes dos entes públicos patrocinadores às entidades de previdência privada em 
quantia superior à contribuição normal do segurado, limitada ao dobro do benefício.

e) a inclusão, no contrato de trabalho do participante, das contribuições do empregador, 
dos benefícios e das condições contratuais previstas nos planos de benefícios.

Solução

Alternativa A: Incorreta. O benefício pode ser definido, mas não corresponderá à remu-
neração em atividade.

Alternativa B: Incorreta. A contagem recíproca ocorre entre o RGPS e o RPPS.

Alternativa C: Correta. “Pleno acesso” - artigo 202, § 1° da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. Vedado aporte - artigo 202, § 3° da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Não integram - artigo 202, § 2° da CF/1988.

GABARITO: C.

1069. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPC-PA Cargo: PA - Procurador de Contas) Com relação à 
instituição de regime complementar nos regimes próprios de previdência social, assinale 
a opção correta.

a) A instituição do regime complementar não necessariamente vincula os benefícios do 
regime próprio ao teto previdenciário do RGPS.

b) Os planos de benefícios oferecidos aos participantes de regime de previdência com-
plementar devem ser obrigatoriamente de contribuição definida.

c) O servidor que tiver ingressado no serviço público em data anterior à instituição do 
regime complementar estará automaticamente vinculado ao novo regime, indepen-
dentemente de sua prévia opção.

d) A instituição dos planos de benefícios deve ser realizada por intermédio de entidades 
abertas de previdência complementar.

e) Os servidores titulares de cargo efetivo, os titulares de cargo em comissão e os empre-
gados públicos serão beneficiários do regime de previdência complementar instituído 
pelo ente federado ao qual estiverem vinculados.

Solução

Alternativa A: Incorreta. “Observado o limite máximo dos benefícios do RGPS” – artigo 
40, § 14 da CF/1988.

Alternativa B: Correta. “Oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contri-
buição definida” – artigo 40, § 15 da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. “Somente mediante sua prévia e expressa opção” – artigo 40, 
§ 16 da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. “Intermédio de entidade fechada ou de entidade aberta” – artigo 
40, § 15 da CF/1988.

Alternativa E: Incorreta. Errado – artigo 40, § 13 da CF/1988.

GABARITO: B.
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1070. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGM – João Pessoa-PB Cargo: Procurador do Município) O regime 
de previdência complementar:

a) é operado por entidades de previdência complementar, que são classificadas em 
fechadas e abertas.

b) é de filiação compulsória, embora seja organizado de forma autônoma em relação 
ao regime geral de previdência social.

c) prevê, obrigatoriamente, a portabilidade, que é o saque da totalidade das contribui-
ções vertidas pelo participante, descontadas as parcelas de custeio administrativo.

d) poderá prever o benefício proporcional diferido, a ser concedido depois de cumpridos 
os requisitos de elegibilidade.

e) prevê, facultativamente, o resgate, que é o direito do participante para migrar para 
outro plano.

Solução

Alternativa A: Correta. “Entidades fechadas e abertas” – artigos 31 e 36 da Lei Comple-
mentar nº 103/2001.

Alternativa B: Incorreta. “Filiação facultativa” – artigo 202, caput da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. A portabilidade “faculta ao participante transferir os recursos 
financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de benefícios” 
– artigo 9º da Resolução nº 6/2003.

Alternativa D: Incorreta. Artigo 14, inciso I da Lei Complementar nº 103/2001.

Alternativa E: Incorreta. O resgate “faculta ao participante o recebimento de valor decor-
rente do seu desligamento do plano de benefícios” – artigo 19 da Resolução nº 6/2003.

GABARITO: A.

1071. (Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Banestes Cargo: Assistente Securitário - Banestes Corretora) João, advogado 
autônomo, procura instituição financeira de sua confiança para realizar plano de previ-
dência complementar. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que João:

a) não poderá aderir a qualquer plano de previdência complementar no mercado, tendo 
em vista sua vinculação exclusiva ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade 
de advogado.

b) terá, obrigatoriamente, de recolher contribuições ao modelo complementar durante 
toda sua vida, caso a adesão seja possível.

c) não poderá se beneficiar, cumulativamente, de benefícios da previdência comple-
mentar e do Regime Geral de Previdência Social.

d) poderá, mesmo sem qualquer vínculo empregatício, aderir a plano de previdência 
ofertado por entidade aberta de previdência complementar vinculada à referida 
instituição financeira.

e) somente poderá participar de planos de previdência complementar oferecidos pela 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
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Solução

Alternativa A: Incorreta. Poderá aderir a um plano de previdência complementar em 
entidade aberta (instituição financeira) e fechada (OAB).

Alternativa B: Incorreta. Previdência complementar é facultativa – artigo 202 da CF/1988.

Alternativa C: Incorreta. Poderá, a Previdência complementar é autônoma em relação ao 
Regime Geral – artigo 202 da CF/1988.

Alternativa D: Correta. “Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão 
ser individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas” – artigo 26, inciso I da Lei 
Complementar nº 103/2001.

Alternativa E: Incorreta. Poderá participar também de entidade aberta – artigo 26, inciso 
I da Lei Complementar nº 103/2001.

GABARITO: D.

1072. (Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Banestes Cargo: Assistente Securitário - Banestes Corretora) De acordo com 
a Constituição da República de 1988, é correto afirmar que:

a) a previdência complementar é autônoma frente ao Regime Geral de Previdência Social;

b) somente pessoas que participem da previdência complementar poderão aposentar-se 
pelo Regime Geral de Previdência Social;

c) a previdência complementar é obrigatória para todos os trabalhadores brasileiros 
sem atividade remunerada;

d) a previdência complementar brasileira não foi até hoje disciplinada e instituída por 
entidades previdenciárias;

e) os benefícios da previdência complementar brasileira devem ser idênticos aos pre-
vistos no Regime Geral de Previdência Social.

Solução

Alternativa A: Correta. É autônoma – artigo 202 da CF/1988.

Alternativa B: Incorreta. “A concessão de benefício pela previdência complementar não 
depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social” – artigo 68, 
§ 2º da Lei Complementar nº 109/2001.

Alternativa C: Incorreta. É facultativa – artigo 202 da CF/1988.

Alternativa D: Incorreta. É disciplinada pelas Leis Complementares 108 e 109 de 2001.

Alternativa E: Incorreta. São regimes distintos com benefícios diferentes – artigos 201 e 
202 da CF/1988.

GABARITO: A.
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1073. (ANO: 2019 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: SERTPREV - SP PROVA: VUNESP - 2019 - SERTPREV - SP - Procurador Jurí-

dico) Quanto aos segurados da Previdência Social, nos termos da Lei nº 8.212/91, assinale 
a alternativa correta.

a) É segurado obrigatório, como empregado, o exercente de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, mesmo que vinculado a regime próprio de previdência social.

b) É segurado obrigatório, como empregado, o servidor público ocupante de cargo em 
comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, 
e Fundações Públicas Federais.

c) Aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita 
ao Regime Geral de Previdência Social, deverá, obrigatoriamente, eleger uma delas 
para filiar-se.

d) O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que voltar a exercer 
atividade abrangida por este Regime, em relação a essa nova atividade, está deso-
brigado de contribuir para o custeio da Seguridade Social.

e) O dirigente sindical deixa de manter, durante o exercício do mandato eletivo, o en-
quadramento no Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.

Alternativa A: Errado “mesmo que vinculado” – artigo 12, inciso I, alínea “j” da Lei nº 8.212/91.

Alternativa B: Certo – artigo 12, inciso I, alínea “g” da Lei nº 8.212/91.

Alternativa C: Errado “eleger uma delas” – artigo 12, § 2º da Lei nº 8.212/91.

Alternativa D: Errado “está desobrigado” – artigo 12, § 4º da Lei nº 8.212/91.

Alternativa E: Errado “deixa de manter” – artigo 12, § 4º da Lei nº 8.212/91.

GABARITO: B.

1074. (ANO: 2018 BANCA: UFMT ÓRGÃO: Prefeitura de Várzea Grande - MT PROVA: UFMT - 2018 - Prefeitura de Vár-

zea Grande - MT - Técnico da Previdência Social - Nível Superior) Tendo em vista o disposto na Lei nº 
8.213/1991 acerca de filiação e dos segurados obrigatórios no regime geral de previdência 
social (RGPS), analise as assertivas.

I. O exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social, é segurado obrigatório do RGPS na categoria empregado.

II. Perde a qualidade de segurado especial no RGPS aquele que exercer mandato de vereador, 
ainda que seja no Município em que desenvolve a atividade rural.

III. O aposentado que estiver exercendo atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigato-
riamente filiado em relação a essa atividade.

IV. O servidor amparado por regime próprio de previdência social que for requisitado por 
outro ente público, cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, 
ficará vinculado ao RGPS.

Estão corretas as assertivas:

a) II, III e IV, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
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Assertiva I: Certo – artigo 11, inciso I da Lei nº 8.213/91.

Assertiva II: Errado “perde” – artigo 11, § 10, inciso V da Lei nº 8.213/91.

Assertiva III: Certo – artigo 11, § 3º da Lei nº 8.213/91.

Assertiva IV: Errado “vinculado ao RGPS” – artigo 12, § 2º da Lei nº 8.213/91.

GABARITO: C.

1075. (ANO: 2017 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TCE-PE PROVA: CESPE - 2017 - TCE-PE - Analista de Controle 

Externo - Auditoria de Contas Públicas) Com relação aos benefícios previdenciários em espécie, 
julgue o próximo item.

O estagiário maior de dezesseis anos de idade que receba bolsa de estudos da empresa con-
cedente do estágio será considerado segurado obrigatório do regime geral da previdência 
social (RGPS).

Certo (   )                Errado (   ) 

Será segurado facultativo – artigo 11, caput e § 1º, inciso VII do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1076. (ANO: 2017 BANCA: UFPA ÓRGÃO: UFPA PROVA: UFPA - 2017 - UFPA - Assistente Social) Com base no De-
creto nº 3.048 de 1999, diploma legal que aprovou o Regulamento da Previdência Social, 
é correto afirmar que:

a) O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a exercer atividades 
elencadas pelo Regulamento, também abrangidas pelo Regime Geral, é segurado 
facultativo em relação a essa atividade.

b) Não é considerado segurado especial o membro de grupo familiar que possua ou-
tra fonte de recebimento como benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 
auxílio-reclusão, ainda que o valor não supere o do menor benefício de prestação 
continuada da previdência social.

c) Não é considerado empregado o diretor que seja contratado ou promovido para cargo 
de direção de sociedade anônima e mantenha as características inerentes à relação 
de emprego, mas não participe do risco econômico do empreendimento.

d) A filiação ao Regime Geral de Previdência Social é facultativa a quem exerce atividade 
remunerada, aplicando-se esta regra ao dirigente sindical que, no exercício do man-
dato, mantém o mesmo enquadramento de antes da investidura no cargo.

e) O servidor civil ou o militar que exerce, concomitantemente, uma ou mais atividades 
abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, é considerado segurado obriga-
tório em relação a essas atividades.

Alternativa A: Errado “facultativo” – artigo 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa B: Errado “não é considerado” – artigo 9º, § 8º, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa C: Errado “não é considerado” – artigo 9º, inciso I, alínea “a” do Decreto nº 
3.048/99.

https://www.alfaconcursos.com.br


seguridade sociaL 635

Alternativa D: Errado “é facultativa” – artigo 9º, § 12 do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa E: artigo 10, § 2º do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: E.

1077. (ANO: 2016 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: INSS PROVA: CESPE - 2016 - INSS - Técnico do Seguro Social 

(adaptada)) A respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos na 
forma do Decreto nº 3.048/1999, julgue o item a seguir.

Os dados constantes dos cadastros informatizados da previdência social, como o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS), valem como prova da filiação à previdência social, do 
tempo de contribuição e dos salários de contribuição.

Certo (   )                Errado (   ) 

Conforme o artigo 19 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1078. (ANO: 2016 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: INSS PROVA: CESPE - 2016 - INSS - Técnico do Seguro Social) A 
respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos na forma do 
Decreto nº 3.048/1999, julgue o item a seguir.
A filiação do segurado obrigatório ao RGPS decorre automaticamente do exercício da atividade 
remunerada.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 20, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1079. (ANO: 2014 BANCA: COPESE - UFT ÓRGÃO: Prefeitura de Araguaína - TO PROVA: COPESE - UFT - 2014 - Prefeitura 

de Araguaína - TO – Procurador (adaptada)) Sobre as normas da Previdência Social na Constituição 
Federal de 1988, é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade 
de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Certo (   )                Errado (   ) 

Conforme a redação do artigo 201, § 5º da Constituição Federal/1988.

GABARITO: CERTO.

1080. (ANO: 2013 BANCA: FUNDEP ÓRGÃO: CODEMIG PROVA: FUNDEP - 2013 - CODEMIG - Analista - Recursos Huma-

nos) Com base nos aspectos relativos à inscrição de segurado, dispostos no RGPS, analise 
as situações apresentadas a seguir e escolha a alternativa CORRETA.

I. A inscrição do empregado doméstico será realizada pela apresentação de documento 
que comprove a existência de contrato de trabalho.

II. O contribuinte individual será inscrito no RGPS mediante apresentação de documento 
que caracterize sua condição ou exercício de atividade profissional, liberal ou não.

III. A inscrição do segurado facultativo será efetuada mediante apresentação de documento 
que comprove o exercício de atividade rural.

IV. A inscrição do trabalhador avulso ou empregado será efetuada diretamente na empresa 
ou em outros órgãos competentes.
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Estão CORRETAS as afirmativas:

a) II, III e IV, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) I, II e III, apenas.

d) Todas incorretas.

Assertiva I: Errado – artigo 18, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Errado – artigo 18, inciso IV, alínea “a” do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Errado – artigo 18, inciso VI do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva IV: Errado – artigo 18, incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D

1081. (ANO: 2013 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TCE-RO PROVA: CESPE - 2013 - TCE-RO - Auditor de Controle 

Externo – Direito) A inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre pelo cadastra-
mento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra.

Certo (   )                Errado (   ) 

Dependendo se for trabalhador avulso portuário ou não portuário – artigo 18, inciso II 
do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1082. (ANO: 2013 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TCE-RO PROVA: CESPE - 2013 - TCE-RO - Auditor de Controle 

Externo - Direito) A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, 
gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento da contribuição 
previdenciária, não podendo retroagir, salvo no caso das donas de casa.

Certo (   )                Errado (   ) 

As ‘donas de casa’, atualmente chamadas de “aquela que se dedique exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência” também não podem retroagir, assim 
como os demais segurados facultativos – artigo 18, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 3º 
do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1083. (ANO: 2010 BANCA: TRT - 6R (PE) ÓRGÃO: TRT - 6ª REGIÃO (PE) PROVA: TRT - 6R (PE) - 2010 - TRT - 6ª Região (PE) - 

Juiz do Trabalho - Prova 1) Analise as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA:

I. Uma pessoa aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social, ao voltar a exercer 
atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade.

II. O auxílio-funeral é um benefício que faz parte do Regime Geral de Previdência social

III. Pode filiar-se facultativamente ao Regime Geral de Previdência Social o presidiário que não 
exerça atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social.

IV. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 
do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido.
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V. Os militares vinculam-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, inde-
pendentemente de estarem vinculados a regime próprio de previdência.

a) As assertivas I, II e V estão incorretas.

b) As assertivas II, III e IV estão corretas.

c) As assertivas II e IV estão incorretas.

d) As assertivas I, III e IV estão corretas.

e) As assertivas I e V estão corretas.

Assertiva I: Certo - artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Errado, não está no rol (lista) do artigo 25 do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 11º, parágrafo 1º, inciso IX do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva IV: Certo - artigo 16, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva V: Errado - artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1084. (ANO: 2008 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: DPE-CE PROVA: CESPE - 2008 - DPE-CE - Defensor Público) Não 
há limite mínimo de idade para inscrição no RGPS, considerando-se a necessária proteção 
ao trabalhador, em especial a universalidade do atendimento.

Certo (   )                Errado (   ) 

Há limite mínimo – artigo 11 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1085. (ANO: 2008 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: INSS PROVAS: CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social) 

Regina é servidora pública, titular de cargo efetivo municipal. Nessa situação, caso deseje 
melhorar sua renda quando chegar o momento de se aposentar, Regina poderá filiar-se 
ao regime geral da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

É vedado pela Constituição Federal no parágrafo 5º do artigo 201.

GABARITO: ERRADO.

1086. (ANO: 2005 BANCA: CESGRANRIO ÓRGÃO: INSS PROVA: CESGRANRIO - 2005 - INSS - Técnico - Previdenciário) 

Antônio Walas, devido a sua notória experiência no mercado financeiro, recebeu proposta 
para ser diretor-empregado de um grande banco de investimentos, com direito a partici-
pação direta nos resultados da empresa. Caso Antônio aceite a proposta, sua inscrição no 
Regime Geral de Previdência Social será:

a) obrigatória, como empregado.

b) obrigatória, como contribuinte individual.

c) obrigatória, como segurado especial.

d) facultativa, por ter deixado de ser segurado obrigatório.

e) facultativa, como associado eleito para cargo de direção remunerada.
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Diretor-empregado é segurado obrigatório empregado – artigo 9º, inciso I, alínea “a” do 
Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: A.

1087. (QUESTÃO INÉDITA) Diante das alternativas, marque a hipótese que possibilita a filiação como 
segurado facultativo:

a) O síndico de condomínio, quando remunerado ou não.

b) O bolsista que se dedique em tempo parcial a pesquisa.

c) O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social.

d) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado.

Alternativa A: Errado “remunerado” - artigo 11, parágrafo 1º, inciso II do Decreto nº 
3.048/99.

Alternativa B: Errado “parcial” - artigo 11, parágrafo 1º, inciso VIII do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa C: Certo - artigo 11, parágrafo 1º, inciso IX do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa D: Errado, na verdade é “empregado” - artigo 9º, inciso I, alínea “a” do De-
creto nº 3.048/99.

GABARITO: C.

1088. (QUESTÃO INÉDITA) Diante das alternativas, marque a hipótese que possibilita a filiação como 
contribuinte individual:

a) O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual 
ou principal meio de vida.

b) O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa.

c) O guindasteiro.

d) O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;

e) O amarrador de embarcação.

Alternativa A: Errado, é segurado especial - artigo 9º, inciso VII, alínea “b” do Decreto 
nº 3.048/99.

Alternativa B: Certo - artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

Alternativa C: Errado, é trabalhador avulso - artigo 9º, inciso VI, alínea “a”, 9 do Decreto 
nº 3.048/99.

Alternativa D: Errado, é trabalhador avulso - artigo 9º, inciso VI, alínea “a”, 10 do Decreto 
nº 3.048/99.

Alternativa E: Errado, é trabalhador avulso - artigo 9º, inciso VI, alínea “a”, 4 do Decreto 
nº 3.048/99.

https://www.alfaconcursos.com.br


seguridade sociaL 639

GABARITO: B.

1089. (QUESTÃO INÉDITA) Analise as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA:

I. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao Regime Geral de 
Previdência Social.

II. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam 
requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário permita a filiação 
nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras 
que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.

III. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito 
somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, mas pode retroagir.

a) Apenas a assertiva I está correta.

b) As assertivas I e III estão corretas.

c) As assertivas I e II estão corretas.

d) As assertivas II e III estão corretas.

Assertiva I: Certo - artigo 9º, parágrafo 12 do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Errado “permita a filiação” - artigo 10, parágrafo 1º do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Errado “pode retroagir” - artigo 11, parágrafo 3º do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: A.

1090. (QUESTÃO INÉDITA) Analise as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA:

I. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso 
quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado.

II. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato pelo qual 
o segurado é cadastrado no RGPS, por meio da comprovação dos dados pessoais, o em-
pregado doméstico pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado 
no eSocial.

III. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar.

a) Apenas a assertiva I está correta.

b) As assertivas I e III estão corretas.

c) As assertivas I e II estão corretas.

d) Todas as assertivas estão corretas.

Assertiva I: Certo - artigo 11, parágrafo 4º do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo - artigo 18, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 18, parágrafo 7º do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO:D.
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1091. (QUESTÃO INÉDITA) Segundo o Decreto nº 3.048/99, o brasileiro residente ou domiciliado no 
exterior, maior de dezesseis anos de idade, é segurado facultativo e pode se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade 
remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 11, caput do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1092. (QUESTÃO INÉDITA) Nos termos do Regulamento da Previdência Social, o segurado poderá contri-
buir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não 
receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou 
a regime próprio de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 11, parágrafo 5º do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1093. (Ano: 2012 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: DPE-AC CARGO: DEFENSOR PÚBLICO) Acerca do RGPS, as-
sinale a opção correta.

a) O valor do salário de benefício não pode exceder em cinco vezes o limite máximo 
estabelecido para o salário de contribuição na data de concessão do benefício.

b) Considera-se beneficiário do RGPS, na condição de dependente do segurado, irmão 
com menos de vinte e um anos de idade, ainda que emancipado.

c) Compete ao dependente promover sua inscrição na previdência social quando do 
requerimento do benefício a que estiver habilitado.

d) Constitui infração administrativa o não cumprimento, pela empresa, das normas de 
segurança e higiene do trabalho.

e) A doença degenerativa e a inerente a grupo etário, desde que produzam incapacidade 
laborativa, são consideradas doenças do trabalho.

GABARITO: C.

a) Errada. “o valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem 
superior ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.” – 
artigo 32, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada. “ainda que emancipado” – artigo 16, inciso III, do Decreto nº 3.048/99.

c) Certa. Artigo 22, caput, do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada. “infração administrativa” – artigo 19, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

e) Errada. “são consideradas” – artigo 20, § 1º, “a” e “b” da Lei nº 8.213/91.
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1094. (Ano: 2018 BANCA: IPEFAE ÓRGÃO: IPSJBV - SP CARGO: PROCURADOR) O Regime Geral de Previdência 
Social compreende a prestação de benefícios e serviços. Segundo estabelece a Lei nº 
8.213/91, aos dependentes do segurado, são assegurados:

a) Salário-família, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

b) Serviço social, pensão por morte e reabilitação profissional.

c) Pensão por morte, salário-família e auxílio-reclusão.

d) Auxílio doença acidentário, salário-família e auxílio-reclusão.

GABARITO: B.

Aos dependentes são assegurados os benefícios pensão por morte e auxílio-reclusão e 
o serviço social e a reabilitação profissional – artigo 18, incisos II e III da Lei nº 8.213/91.

1095. (Ano: 2018 BANCA: IPEFAE ÓRGÃO: IPSJBV - SP CARGO: PROCURADOR) Segundo dispõe expressamente 
a lei de benefícios gerais da previdência social, é correto afirmar que:

a) São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 
do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave. São também dependentes do segurado 
os pais, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

b) O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, bastando a declaração do segu-
rado, ainda que não haja dependência econômica.

c) A dependência econômica do companheiro(a) e dos filhos deve ser comprovada.

d) A existência de dependente de qualquer das classes não exclui do direito às presta-
ções os das classes seguintes.

GABARITO: A.

a) Certa. Artigo 16, inciso I, do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada. “ainda que não haja” – artigo 16, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

c) Errada. “deve ser” – artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada. “não exclui” – artigo 16, § 2º, do Decreto nº 3.048/99.

1096. (Ano: 2018 BANCA: IBADE ÓRGÃO: IPM - JP CARGO: AGENTE PREVIDENCIÁRIO – ASSISTENTE DE SUPORTE DE 

PREVIDÊNCIA) Sobre os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado, assinale a alternativa correta.

a) A dependência econômica do(a) cônjuge ou companheiro (a), deve ser comprovada, 
as demais são presumidas.

b) O filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos é bene-
ficiário do segurado.

c) O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado 
e desde que comprovada a dependência econômica.
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d) A existência de filhos e pais como dependentes não exclui do direito às prestações 
os das classes seguintes.

e) O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos, é be-
neficiário do segurado.

GABARITO: C.
a) Errada. “deve ser comprovada” – artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada. “18 anos” – artigo 16, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

c) Certa. Artigo 16, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada. “não exclui” – artigo 16, § 2º, do Decreto nº 3.048/99.

e) Errada. “18 anos” – artigo 16, inciso III, do Decreto nº 3.048/99.

1097. (Ano: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SEGEP-MA CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA PREVIDEN-

CIÁRIA) De acordo com a Lei nº 8.213/91, os pais de um Segurado da Previdência Social:

a) São considerados dependentes, inclusive se houver cônjuge, companheira, compa-
nheiro, filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

b) Podem ser considerados dependentes na inexistência de cônjuge, companheira, 
companheiro, filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

c) Não são considerados dependentes, em qualquer hipótese, por ausência de disposição 
legal específica prevendo esta condição.

d) Podem ser considerados dependentes somente quando não houver irmão não eman-
cipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

e) Podem ser considerados dependentes somente quando não houver irmão não eman-
cipado, de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido ou que tenha de-
ficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

GABARITO: B.

Os pais (genitores) são dependentes de 2ª classe, por isso podem receber benefício 
previdenciário, por exemplo: pensão por morte, se inexistirem os dependentes da 1ª 
classe – artigo 16, inciso II e § 2º do Decreto nº 3.048/99.

1098. (Ano: 2018 BANCA: UERR ÓRGÃO: IPERON - RO CARGO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) De acordo com a 
Lei n° 8.213/1991, quais pessoas NÃO necessitam com provar a dependência econômica 
para com o segurado para efeito de obtenção de benefícios?

a) O irmão menor de 21 anos ou inválido.

b) Todos os requerentes devem comprovar a dependência econômica.

c) O cônjuge, a companheira ou o companheiro.

d) Os parentes colaterais.

e) Os filhos até completarem 24 anos de idade quando universitários.
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GABARITO: C.

Não precisam comprovar os dependentes da 1ª classe, porque a dependência econômica 
é presumida – artigo 16, inciso I e § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1099. (Ano: 2018 BANCA: CEPS-UFPA ÓRGÃO: UFPA CARGO: ASSISTENTE SOCIAL) O Decreto nº 3.048 de 1999, 
que regulamenta a Previdência Social, trata dos dependentes dos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social. Sobre o tema, é correto afirmar:

a) O irmão do segurado pode ser considerado como dependente deste, desde que possua 
menos de vinte e um anos, seja inválido e não emancipado.

b) Cônjuges, companheiros, pais e filhos concorrem em igualdade de condições para 
serem beneficiários do Regime Geral de Previdência.

c) Para serem beneficiários do Regime Geral de Previdência, os dependentes do segurado 
devem comprovar sua dependência econômica.

d) O filho e o irmão do segurado perdem a qualidade de dependente ao completarem 
vinte e um anos, salvo se forem inválidos.

e) A perda da qualidade de dependente para o cônjuge pode ocorrer pela separação 
judicial ou pelo divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos.

GABARITO: E.

a) Errada. Não devem existir dependentes da 1ª e 2ª classes também – artigo 16, § 2º 
do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada. Pais não concorrem igualmente, pois estão na 2ª classe de dependentes – artigo 
16, § 1º, do Decreto nº 3.048/99.

c) Errada. Os dependentes da 1ª classe não precisam comprovar – artigo 16, § 7º, do 
Decreto nº 3.048/99.

d) Errada. Artigo 16, inciso I, do Decreto nº 3.048/99.

e) Errada. Artigo 17, inciso II, do Decreto nº 3.048/99.

1100. (Ano: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: TRT – 7ª REGIÃO (CE) CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL 

DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) João, segurado obrigatório no RGPS, é casado com Fabiana, 
pelo regime da separação total de bens, com quem tem dois filhos, Marcos, de dezesseis 
anos de idade, e Felipe, de vinte e cinco anos de idade, portador de deficiência mental 
grave desde criança.

Nessa situação hipotética, à luz da Lei nº 8.213/1991, considera(m)-se dependente(s) previ-
denciário(s) de João:

a) Marcos e Felipe, somente.

b) Felipe, somente.

c) Fabiana, somente.

d) Fabiana, Marcos e Felipe.
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GABARITO: D.

A esposa (Fabiana), o filho menor de 21 anos, em qualquer condição (Marcos) e o filho 
pessoa com deficiência (Felipe) – nos termos do artigo 16, inciso I e § 1º, do Decreto nº 
3.048/99.

1101. (Ano: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: DPU CARGO: DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL (ADAPTADA)) A respei-
to da condição de segurados e dependentes no RGPS e da fonte de custeio desse regime, 
julgue o item subsequente.

Para efeito de concessão de benefício aos dependentes, a dependência econômica dos irmãos 
do segurado é considerada presumida.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Deve ser comprovada, é presumida apenas para os dependentes de primeira classe – 
artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1102. (Ano: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: TCE-CE CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO (AUDITOR)) Afrodite é segurada 
do Regime Geral da Previdência Social. Mantém união estável como entidade familiar com 
Thor e possui um filho Hermes de 27 anos. Em sua residência também habitam o seu pai 
Ulisses de 64 anos e a sua irmã Medusa, não emancipada, de 17 anos. Considerando as 
regras contidas no Plano de Benefícios da Previdência Social, será considerado segurado 
de primeira classe e será presumida a dependência econômica, respectivamente, de:

a) Thor e Thor.

b) Thor e Ulisses.

c) Ulisses e Medusa.

d) Hermes e Medusa.

e) Hermes e Hermes.

GABARITO: A.

O cônjuge (Thor) é segurado de primeira classe e, por isso, sua dependência econômica 
é presumida – artigo 16, inciso I e § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1103. (Ano: 2015 BANCA: FMP CONCURSOS ÓRGÃO: DPE-PA CARGO: DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO) Entre as 
pessoas abaixo indicadas, a Lei nº 8.213/91 presume a dependência econômica:

a) Do companheiro ou companheira que mantenha união estável com o segurado.

b) Dos pais do segurado que com ele residam e que tenham mais de 70 anos de idade 
e não recebam benefício previdenciário de qualquer regime.

c) Do enteado e do menor tutelado que residam com o segurado.

d) Dos irmãos do segurado que com ele residam, não emancipados, menores de 21 
anos ou inválidos.

e) De qualquer pessoa inválida que resida com o segurado e que seja por ele mantida.
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GABARITO: A.

É presumida a dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro 
e do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave – artigo 16, 
inciso I e § 4º, da Lei nº 8.213/91.

1104. (Ano: 2015 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: CGE-PI CARGO: AUDITOR GOVERNAMENTAL – CONHECIMENTOS 

BÁSICOS) A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir.

A dependência econômica do irmão menor de vinte e um anos de idade na condição de depen-
dente do segurado é presumida para fins de obtenção de benefício previdenciário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Deve ser comprovada, é presumida apenas para os dependentes de primeira classe – 
artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1105. (Ano: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: TC-DF CARGO: ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SERVIÇOS) 

No que se refere ao regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. É presumida, 
por força de lei, a dependência econômica dos pais do segurado para fins de atribuição 
da qualidade de dependentes.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Deve ser comprovada, é presumida apenas para os dependentes de primeira classe – 
artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1106. (Ano: 2013 BANCA: TRT 22 PI ÓRGÃO: TRT – 22ª REGIÃO (PI) CARGO: JUIZ DO TRABALHO – PROVA 2 (ADAPTADA)) 

Observando os comandos da Lei nº 8.213/91, é correto afirmar, em relação aos benefícios 
dos dependentes, a pensão por morte e o auxílio-reclusão.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 18, inciso II, alínea “a” e “b” da Lei nº 8.213/91.

1107. (Ano: 2013 BANCA: TRT 22 PI ÓRGÃO: TRT – 22ª REGIÃO (PI) CARGO: JUIZ DO TRABALHO – PROVA 2 (ADAP-

TADA)) No caso de falecimento, em decorrência de acidente de trabalho, de contribuinte 
individual da Previdência Social, para o deferimento do benefício previdenciário terá que 
ser comprovada a dependência econômica do enteado menor de 21 anos de idade.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

O enteado é equiparado aos dependentes de primeira classe, porém necessita comprovar 
sua dependência econômica – artigo 16, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.
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1108. (Ano: 2012 BANCA: ESAF ÓRGÃO: MPOG CARGO: ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS – PREVIDÊNCIA 

(ADAPTADA)) Segundo a legislação previdenciária, necessita de comprovação de dependência 
econômica para fins de inscrição como dependente do segurado os seus pais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

A presunção de dependência econômica é, apenas, para os dependentes de 1ª classe e 
os pais estão na 2ª classe – artigo 16, § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1109. (Ano: 2012 BANCA: FCC ÓRGÃO: TST CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA (ADAPTADA)) É beneficiá-
rios do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado o filho 
não emancipado inválido independentemente de comprovação de dependência econômica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Por ser dependente de 1ª classe tem sua dependência econômica presumida – artigo 16, 
inciso I e § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1110. (Ano: 2012 BANCA: FCC ÓRGÃO: TST CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA (ADAPTADA)) É bene-
ficiário do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado 
o cônjuge e a companheira, desde que comprovada a dependência econômica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Os dependentes de 1ª classe têm a dependência econômica presumida – artigo 16, inciso 
I e § 7º, do Decreto nº 3.048/99.

1111. (Ano: 2012 BANCA: FCC ÓRGÃO: TST CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA (ADAPTADA)) É bene-
ficiários do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado, 
o menor tutelado independentemente de comprovação da dependência econômica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O menor tutelado é equiparado aos dependentes de primeira classe, porém necessita 
comprovar sua dependência econômica – artigo 16, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

1112. (Ano: 2012 BANCA: FCC ÓRGÃO: TST CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA (ADAPTADA)) É bene-
ficiário do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado, 
o irmão até completar 18 anos ou inválido, independentemente de comprovação da de-
pendência econômica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Apenas os dependentes de 1ª classe têm a dependência econômica presumida – artigo 
16, inciso I e § 7º, do Decreto nº 3.048/99 – os demais, como “o irmão não emancipado, 
de qualquer condição, menor de vinte e um anos de idade ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual, mental ou grave”, deve comprovar.
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1113. (ANO: 2018 BANCA: IADES ÓRGÃO: APEX BRASIL CARGO: ANALISTA – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS INTERNOS 

(ADAPTADA)) O empregado, na condição de pessoa física, figura entre os segurados obrigató-
rios da Previdência Social, sendo correto afirmar que se enquadra nesta categoria aquele 
que presta serviço exclusivamente de natureza urbana.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O empregado do artigo 9º, inciso I, alínea “a” do Decreto nº 3.048/99 é pessoa física que 
“presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”.

1114. (ANO: 2018 BANCA: IADES ÓRGÃO: APEX BRASIL CARGO: ANALISTA – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS INTERNOS 

(ADAPTADA)) O empregado, na condição de pessoa física, figura entre os segurados obri-
gatórios da Previdência Social, sendo correto afirmar que se enquadra nesta categoria o 
exercente de mandato eletivo federal, estadual e municipal, desde que não vinculado a 
regime próprio de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Enquadra-se como expressa o artigo 9º, inciso I, alínea “p” do Decreto nº 3.048/99.

1115. (ANO: 2018 BANCA: IADES ÓRGÃO: APEX BRASIL CARGO: ANALISTA – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS INTERNOS 

(ADAPTADA)) O empregado, na condição de pessoa física, figura entre os segurados obri-
gatórios da Previdência Social, sendo correto afirmar que se enquadra nesta categoria 
o exercente de mandato eletivo federal, estadual e municipal, mesmo que vinculado a 
regime próprio de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Não se enquadra, pois está vinculado a Regime Próprio – artigo 9º, inciso I, alínea “p” 
do Decreto nº 3.048/99.

1116. (ANO: 2018 BANCA: IADES ÓRGÃO: APEX BRASIL CARGO: ANALISTA – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS INTERNOS 

(ADAPTADA)) O empregado, na condição de pessoa física, figura entre os segurados obrigató-
rios da Previdência Social, sendo correto afirmar que se enquadra nesta categoria servidor 
público ocupante de cargo em comissão, com vínculo efetivo com a União, autarquias, 
inclusive em regime especial, e fundações públicas federais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O “vínculo efetivo com a União” descaracteriza como empregado do Regime Geral de 
Previdência Social.

1117. (ANO: 2018 BANCA: IADES ÓRGÃO: APEX BRASIL CARGO: ANALISTA – ASPECTOS ORGANIZACIONAIS INTERNOS 

(ADAPTADA)) O empregado, na condição de pessoa física, figura entre os segurados obrigatórios 
da Previdência Social, sendo correto afirmar que se enquadra nesta categoria servidor público 
federal, ocupante de cargo efetivo, mesmo que vinculado a regime próprio de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

O fato de estar “vinculado a regime próprio” descaracteriza – artigo 9º, inciso I, alínea 
“j” do Decreto nº 3.048/99.

1118. (ANO: 2017 BANCA: IBADE ÓRGÃO: IPERON - RO CARGO: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA – AUDITOR) São segu-
rados obrigatórios da Previdência Social, como empregados, as seguintes pessoas físicas:

a) Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida.

b) O ministro de confissão religiosa.

c) Quem exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não.

d) O membro de congregação ou de ordem religiosa.

e) O exercente de mandato eletivo municipal, não vinculado a Regime Próprio de Pre-
vidência Social.

GABARITO: E.

Errada. Segurado especial.

Errada. Contribuinte individual.

Errada. Contribuinte individual.

Errada. Contribuinte individual.

Errada. Certo, empregado – artigo 9º, inciso I, alínea “p” do Decreto nº 3.048/99.

1119. (ANO: 2017 BANCA: IBEG ÓRGÃO: IPREV CARGO: PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO) Ana presta serviço de 
natureza rural à empresa Sol Rural Ltda, em cará ter não eventual, sob sua subordinação e 
mediante remuneração. Peter é estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para traba-
lhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante 
pertença à empresa brasileira de capital nacional. Rômulo é brasileiro civil e trabalha na 
Argentina para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, e não 
está coberto por regime próprio de previdência social.

Assinale a alternativa que contenha apenas o(s) segurado(s) empregado(s).

a) Apenas Ana.

b) Peter e Rômulo.

c) Ana e Peter.

d) Ana, Peter e Rômulo.

e) Nenhum dos três é segurado empregado.

GABARITO: C.

Ana e Peter são empregados, mas Rômulo é contribuinte individual – nos termos do artigo 
11, inciso I, alíneas “a” e “d” e inciso V, alínea “e” da Lei nº 8.213/91.
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1120. (ANO: 2016 BANCA: VUNESP ÓRGÃO: PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP CARGO: MÉDICO DO TRABA-

LHO) Com base na legislação previdenciária, o brasileiro domiciliado e contratado no Brasil 
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior 
é considerado segurado obrigatório da Previdência Social como:

a) Contribuinte individual.

b) Trabalhador avulso.

c) Segurado especial.

d) Empregado.

e) Colaborador internacional.

GABARITO: D.

É empregado conforme o artigo 11, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.213/91.

1121. (ANO: 2016 BANCA: PREFEITURA DE FORTALEZA - CE ÓRGÃO: PREFEITURA DE FORTALEZA – CE CARGO: ANALISTA 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – DIREITO) No que se referem aos segurados obrigatórios pessoas 
físicas como empregados, da Previdência Social, são os seguintes:

a) O servidor público ocupante de cargo efetivo, em Autarquias, inclusive em regime 
especial, e Fundações Públicas Federais.

b) Apenas o brasileiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 
em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empre-
sa brasileira de capital nacional, ficando o estrangeiro sujeito à legislação de seu país.

c) O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

d) Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular 
de carreira estrangeira e aos órgãos a elas subordinados, ou aos membros dessas 
missões e repartições, inclusive o não brasileiro sem residência permanente no Brasil 
e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão 
diplomática ou repartição consular.

GABARITO: C.
Errada. “cargo efetivo” – artigo 9º, inciso I, alínea “i” do Decreto nº 3.048/99.

Errada. “apenas o brasileiro” – artigo 9º, inciso I, alínea “d” do Decreto nº 3.048/99.

Certa. Artigo 9º, inciso I, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

Errada. “inclusive o não brasileiro” – artigo 9º, inciso I, alínea “e” do Decreto nº 3.048/99

1122. (ANO: 2016 BANCA: IESES ÓRGÃO: BAHIAGÁS CARGO: ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS – ADMI-

NISTRAÇÃO E PSICOLOGIA (ADAPTADA)) O empregado que presta serviço à empresa, em caráter 
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração é segurado obrigatório da 
Previdência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 9º, inciso I, alínea “a” do Decreto nº 3.048/99.

https://www.alfaconcursos.com.br


650

1123. (ANO: 2016 BANCA: IESES ÓRGÃO: BAHIAGÁS CARGO: ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS – ADMINIS-

TRAÇÃO E PSICOLOGIA (ADAPTADA)) A contribuição do segurado empregado para o Regime Geral 
da Previdência Social-RGPS é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota 
[8%, 9%, 11% ou 12%] sobre o seu salário mensal, de forma não cumulativa.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

A contribuição do segurado empregado do Regime Geral – assim como do empregado 
doméstico e do trabalhador avulso – é calculada mediante a aplicação das alíquotas (pro-
gressivas) de 7,5%, 9%, 12% e 14% sobre o salário de contribuição do segurado, alterada 
pela Reforma da Previdência – artigo 28 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

1124. (ANO: 2015 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: TCE-RN CARGO: INSPETOR – ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, 

DIREITO OU ECONOMIA – CARGO 3) Julgue o item a seguir, relativos à seguridade social e ao 
regime geral de previdência social. O servidor público ocupante de cargo em comissão é 
segurado obrigatório da previdência social na condição de contribuinte individual.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Esse servidor público, na verdade, é empregado – artigo 9º, inciso I, alínea “i” do Decreto 
nº 3.048/99.

1125. (ANO: 2015 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: AGU CARGO: ADVOGADO DA UNIÃO) Acerca do RGPS, julgue 
o item subsequente.

Situação hipotética: Howard, cidadão norte-americano, domiciliado no Brasil, foi aqui contra-
tado pela empresa brasileira X, para trabalhar, por tempo indeterminado, em sua filial situada 
no Canadá. A maior parte do capital votante dessa filial canadense é da empresa X, constituída 
sob as leis brasileiras e com sede e administração no Brasil. Assertiva: Nessa situação, Howard 
deverá estar, necessariamente, vinculado ao RGPS como segurado empregado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Howard estará vinculado ao RGPS como um segurado empregado por se enquadrar na 
hipótese do artigo 11, inciso I, alínea “f” da Lei nº 8.213/91.

1126. (ANO: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: TRT – 1ª REGIÃO (RJ) CARGO: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO) Nos termos da 
Lei nº 8.213/1991, NÃO é segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, o:

a) Brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

b) Brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros 
ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.

c) Exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio 
de previdência social.
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d) Ministro de confissão religiosa e o membro do instituto de vida consagrada, de con-
gregação ou de ordem religiosa.

e) Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais.

GABARITO: D.

A alternativa D trata de segurado obrigatório contribuinte individual, as demais alterna-
tivas são empregados conforme o rol do artigo 11, inciso I da Lei nº 8.213/91.

1127. (ANO: 2015 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: CGE-PI CARGO: AUDITOR GOVERNAMENTAL – CONHECIMENTOS 

BÁSICOS) A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir.

A pessoa física que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular 
de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados é segurada obrigatória da previdência 
social, na qualidade de empregado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “d” da Lei nº 8.213/91.

1128. (ANO: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: TCM-GO CARGO: AUDITOR CONTROLE EXTERNO – JURÍDICA) Considere:
I. Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com autarquia 

Federal.

II. Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com Fundação 
Pública Federal.

III. Exercente de mandato eletivo estadual não vinculado a regime próprio de previdência 
social.

IV. Estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em su-
cursal ou agência de empresa nacional no exterior.

De acordo com a Lei nº 8.212/1991 são segurados obrigatórios da Previdência Social como 
empregado os indicados em:

a) I, II e IV, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) I, II e III, apenas.

d) III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

GABARITO: E.

As assertivas de I a IV são hipóteses de segurados empregados, nos termos do artigo 11, 
inciso I, alíneas “g”, “h” e “c” da Lei nº 8.213/91.

1129. (ANO: 2009 BANCA: FUNRIO ÓRGÃO: INSS CARGO: ANALISTA – SERVIÇO SOCIAL) São segurados obriga-
tórios da Previdência Social, na forma do determinado pela Lei nº 8213/91, as seguintes 
pessoas físicas:
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a) Como empregado: o brasileiro civil e militar que trabalhar para a União, no exterior, 
em organismos oficiais brasileiros, excluídos os estrangeiros, dos quais o Brasil seja 
membro efetivo ou temporário, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se se-
gurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.

b) Como empregado: o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para 
trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

c) Como empregado: aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, 
definida em legislação específica, prestar serviço para atender a necessidade de subs-
tituição de pessoal transitório ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras 
empresas.

d) Como empregado: aquele que prestar serviço de natureza urbana, excetuada a rural, 
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 
inclusive como diretor empregado.

e) Como empregado: como empregado doméstico: aquele que prestar serviço de natu-
reza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, mesmo em atividades 
com fins lucrativos.

GABARITO: B.

Errada. Artigo 11, inciso I da Lei nº 8.213/91.

Certa. Artigo 11, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.213/91.

Errada. Artigo 9º, inciso I, alínea “b” do Decreto nº 3.048/91.

Errada. “excetuada a rural” – artigo 11, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.213/91.

Errada. Empregado e empregado doméstico são segurados obrigatórios do RGPS 
diferentes.

1130. (QUESTÃO INÉDITA) Tiago, brasileiro, estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo 
com a Lei nº 11.788/2008, será enquadrado, no Regime Geral, como:

a) Segurado facultativo.

b) Segurado obrigatório, mas não empregado.

c) Segurado empregado.

d) Segurado facultativo, apesar de estar em desacordo com a legislação.

e) Segurado empregado, que é facultativo.

GABARITO: C.

Tiago é segurado empregado – artigo 9º, inciso I, alínea “h” do Decreto nº 3.048/99.

1131. (QUESTÃO INÉDITA) Lucas, brasileiro civil, trabalha para a União no exterior, em organismo ofi-
cial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, não amparado por regime próprio de 
previdência social.

Com base na situação hipotética, Lucas será considerado:
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a) Segurado facultativo, já que trabalha no exterior.

b) Segurado empregado doméstico.

c) Contribuinte individual, segurado obrigatório do RGPS.

d) Empregado, segurado obrigatório do RGPS.

GABARITO: D.

Lucas é segurado emprego – artigo 9º, inciso I, alínea “f” do Decreto nº 3.048/99.

1132. (QUESTÃO INÉDITA) Ana, colombiana, domiciliada no Brasil e foi contratada, também, no Brasil 
para trabalhar como empregada no exterior, em agência de empresa constituída sob as leis 
brasileiras que tem sede e administração brasileiras.

Com base na situação hipotética, Ana será considerada:

a) Segurada facultativa por ser estrangeira.

b) Contribuinte individual, segurada obrigatória do RGPS.

c) Segurada empregada.

d) Segurada empregada doméstica, já que é estrangeira.

e) Empregada, segurado facultativa do RGPS.

GABARITO: C.

Ana é segurada empregada – artigo 9º, inciso I, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

1133. (ANO: 2018 BANCA: UERR ÓRGÃO: IPERON - RO PROVA: UERR - 2018 - IPERON - RO - Tecnologia da Informação 

(adaptada)) São segurados obrigatórios da Previdência Social os empregados domésticos, 
apenas.

Certo (   )                Errado (   ) 

São obrigatórios os segurados do rol (lista) do artigo 9º do Decreto nº 3.048/99, entre 
eles, no inciso II, está o empregado doméstico.

GABARITO: ERRADO.

1134. (QUESTÃO INÉDITA) É segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, como em-
pregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no 
âmbito residencial desta, em atividades com fins lucrativos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Essa era a antiga redação do artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99, por isso está in-
correta, já que foi acrescentada ao inciso a expressão: “por mais de dois dias por semana”.

GABARITO: ERRADO.

1135. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre segurados obrigatórios, é correto afirmar que apenas a empregada 
doméstica “típica” é considerada empregada doméstica – segurada obrigatória -, e a motorista 
particular é considerada empregada.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Tanto a empregada doméstica “típica”, quanto a motorista particular são consideradas 
seguradas obrigatórias como empregadas domésticas.

GABARITO: ERRADO.

1136. (QUESTÃO INÉDITA) Considera-se inscrição do segurado empregado doméstico, para os efeitos 
da previdência social, o ato próprio de cadastramento no eSocial.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 18, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1137. (QUESTÃO INÉDITA) Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se 
presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, 
a partir da competência junho de 2015.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 26, § 4º-A do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1138. (QUESTÃO INÉDITA) Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 
de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento 
da primeira contribuição sem atraso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 26, § 4º-B do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1139. (QUESTÃO INÉDITA) A contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de 
contribuição do empregado doméstico a seu serviço será de oito por cento de contribuição 
patronal e oito décimos por cento de contribuição social para financiamento do seguro contra 
acidentes do trabalho.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 211, caput e incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1140. (QUESTÃO INÉDITA) O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal por meio de docu-
mento único de arrecadação dos seguintes valores de sete inteiros e cinco décimos por cento a 
quatorze por cento de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico.

Certo (   )                Errado (   ) 

Conforme o artigo 211-B, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1141. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado doméstico a re-
muneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observados os limites 
mínimo e máximo.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Conforme o artigo 214, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1142. (QUESTÃO INÉDITA) Depende de dez contribuições mensais, a título de carência, a concessão de 
salário-maternidade para as seguradas empregadas domésticas.

Certo (   )                Errado (   ) 

Independe de carência, para a empregada doméstica, a concessão do salário-maternidade, 
como dita o artigo 30, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1143. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. Para as empregadas domésticas, independe de carência a concessão de salário-materni-
dade e reabilitação profissional.

II. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhe-
cimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico.

III. Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência 
se enquadra como empregado doméstico.

É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Todas incorretas.

d) Apenas a I e II estão corretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Certo – artigo 30, inciso II e V do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo – artigo 9º, § 27 do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Errado – “enquadra” – artigo 11, § 1º, I do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1144. (QUESTÃO INÉDITA) Quanto à caraterização do segurado como empregado doméstico, não faz 
parte da forma como presta seu serviço:

a) Forma contínua.

b) Forma subordinada e onerosa.

c) Forma pessoal a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem 
fins lucrativos.

d) Por mais de dois dias por semana.

e) Por mais de três dias por semana.

Nos termos do artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: E.
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1145. (QUESTÃO INÉDITA) São exemplos de empregados domésticos, exceto:

a) o caseiro.

b) o motorista particular.

c) a babá.

d) aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência.

e) o piloto de avião particular.

Segurado facultativo – artigo 11, § 1º, I do Decreto nº 3.048/99, antiga “dona de casa”.

GABARITO: D.

1146. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. Os empregados domésticos são segurados obrigatórios da Previdência Social.

II. Além da empregada doméstica “típica”, também é considerado empregado doméstico, 
o motorista particular.

III. O empregado doméstico faz, por ato próprio, a sua inscrição no eSocial.

É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Apenas a I e II estão corretas.

d) Todas incorretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Certo - artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo.

Assertiva III: Errado - artigo 18, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: C.

1147. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. Quanto ao empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento de suas contri-
buições descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência junho de 2015.

II. Para o empregado doméstico se entende por salário-de-contribuição a remuneração 
registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observados os limites mínimo e 
máximo.

III. Independe de carência a concessão de salário-maternidade para as seguradas empre-
gadas domésticas.

É correto afirmar que:
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a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Todas incorretas.

d) Apenas a I e II estão corretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Certo - artigo 26, § 4º-A do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo - artigo 214, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 30, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: E.

1148. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhe-
cimento da qualidade de segurado do empregado, inclusive o doméstico.

II. Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência 
não se enquadra como empregado doméstico.

III. Para as empregadas domésticas, depende de carência a reabilitação profissional.

É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Apenas a II está correta.

d) Todas incorretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Errado - artigo 9º, § 27 do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo - artigo 11, § 1º, I do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Errado - artigo 30, inciso II e V do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: C.

1149. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. A forma de prestação do serviço do empregado doméstico é subordinada e onerosa, 
apenas.

II. A forma de prestação do serviço do empregado doméstico é subordinada e onerosa, 
pessoal a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrati-
vos, também.

III. A frequência de prestação do serviço do empregado doméstico ocorre por mais de dois 
dias por semana.

É correto afirmar que:
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a) Apenas a III está correta.

b) II e III estão corretas.

c) Apenas a II está correta.

d) Todas incorretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Errado “apenas” - artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva II: Certo - artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: B.

1150. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. É exemplo de empregado doméstico o piloto de avião particular.

II. A contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de contribuição 
do empregado doméstico a seu serviço será de onze por cento de contribuição patronal 
e oito décimos por cento de contribuição social para financiamento do seguro contra 
acidentes do trabalho.

III. Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 de maio 
de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da 
primeira contribuição sem atraso.

É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) Apenas a II está correta.

c) Todas incorretas.

d) I e III estão corretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Certo.

Assertiva II: Errado - artigo 211, caput e incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 26, § 4º-B do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1151. (QUESTÃO INÉDITA) Considere:

I. Somente os segurados obrigatórios, empregado e empregado doméstico, contribuem 
nas alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%.

II. O Simples Doméstico não assegurará o recolhimento mensal dos valores das contribuições 
previdenciárias do segurado empregado doméstico.

III. É exemplo de empregado doméstico o caseiro.
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É correto afirmar que:

a) Apenas a III está correta.

b) I e III estão corretas.

c) Apenas a II está correta.

d) Todas incorretas.

e) I, II e III corretas.

Assertiva I: Errado - o trabalhador avulso também.

Assertiva II: Errado - artigo 211-B, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Assertiva III: Certo - artigo 9º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: A.

1152. (QUESTÃO INÉDITA) Após a Emenda Constitucional nº 103/2019, a Reforma da Previdência, as 
alíquotas dos empregados domésticos passaram a ser:

a) De 7,5%, 9%, 12% e 14%, porém permanecem fixas.

b) A Reforma alterou apenas as alíquotas dos empregados, excluindo os domésticos.

c) Progressivas, mas as alíquotas as mesmas.

d) Progressivas – alíquotas de 7,5% a 14%.

Como dita o artigo 28, inciso I ao IV da Emenda Constitucional nº 103/2019.

GABARITO: D.

1153. (ANO: 2019 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: PREFEITURA DE CAMPO GRANDE - MS PROVA: PROCURADOR 

MUNICIPAL) Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência 
física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características: ambos se enquadram 
em famílias de baixa renda; Fátima tem trinta anos de idade e Ronaldo, trinta e cinco anos 
de idade; Fátima não tem renda própria, dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico 
no âmbito de sua residência e contribui para a previdência social na qualidade de segurada 
facultativa; Ronaldo contribui como segurado trabalhador avulso.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Ronaldo poderá contribuir para a previdência social com a alíquota de 5% sobre o limite mínimo 
mensal do salário de contribuição.

Certo (   )                Errado (   ) 

Não poderá, pois sendo trabalhador avulso contribui nas alíquotas progressivas de 7,5%, 
9%, 12% e 14%.

GABARITO: ERRADO.
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1154. (ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SEGEP-MA PROVAS: PERITO MÉDICO (ADAPTADA)) Silvério presta serviços 
como amarrador de embarcação no porto, dessa forma é considerado segurado obrigatório 
da Previdência Social como trabalhador avulso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Nos termos do artigo 9º, VI, “a”, 4 do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: VI - 
como trabalhador avulso - aquele que: a) sindicalizado ou não, preste serviço de natureza 
urbana ou rural a diversas empresas, ou equiparados, sem vínculo empregatício, com 
intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na 
Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados: 
4. o amarrador de embarcação.

GABARITO: CERTO.

1155. (ANO: 2012 BANCA: ESAF ÓRGÃO: MPOG PROVA: ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS – PREVIDÊNCIA) É 
segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria trabalhador avulso:

I. O amarrador de embarcação;

II. O prático de barra em porto;

III. O guindasteiro;

IV. O ensacador de café.

Analisando as assertivas é correto afirmar que:

a) Todas as opções atendem ao enunciado da questão.

b) Somente a opção III atende ao enunciado da questão.

c) Somente a opção II não atende ao enunciado da questão.

d) Somente a opção IV não atende ao enunciado da questão.

e) Somente a opção I atende ao enunciado da questão.

Todos são trabalhadores avulsos, conforme o artigo 9º, VI, “a”, 4, 8, 9 e 5 do Decreto nº 
3.048/99, respectivamente.

GABARITO: A.

1156. (ANO: 2014 BANCA: SHDIAS ÓRGÃO: CEASA-CAMPINAS PROVA: ADVOGADO (ADAPTADA)) Na organização 
da Seguridade Social, quem presta, a diversas empresas, sindicalizado ou não, sem vínculo 
empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento é classificado 
como:

a) Empregado.

b) Segurado especial.

c) Contribuinte individual.

d) Trabalhador avulso.

e) Empregado doméstico.
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Como dita o artigo 9º, VI, “a” do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1157. (ANO: 2010 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: DPE-BA PROVA: DEFENSOR PÚBLICO (ADAPTADA)) São segu-
rados obrigatórios da previdência social, na qualidade de trabalhadores avulsos, o classi-
ficador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos.

Certo (   )                Errado (   ) 

Todos são trabalhadores avulsos, conforme o artigo 9º, VI, “a”, 10 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1158. (ANO: 2010 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TRE-BA PROVA: ANALISTA JUDICIÁRIO - CONTABILIDADE) O 
trabalhador avulso que exerce a atividade de estivador em portos, na descarga de navios, 
é segurado obrigatório da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

Trabalhador avulso é segurado obrigatório, conforme o artigo 9º, VI, “a” do Decreto nº 
3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1159. (ANO: 2005 BANCA: ESAF ÓRGÃO: RECEITA FEDERAL PROVA: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL - ÁREA TRI-

BUTÁRIA E ADUANEIRA - PROVA 3 (ADAPTADA)) A contribuição social previdenciária dos segurados 
empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação 
da alíquota de oito, nove ou onze por cento sobre o seu salário de contribuição, de acor-
do com a faixa salarial constante da tabela publicada periodicamente pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência [MTP].

Certo (   )                Errado (   ) 

A questão está errada quando afirma a aplicação das alíquotas 8%, 9% e 11% para o 
segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, pois essas alíquotas 
foram alteradas para 7,5%, 9%, 12% e 14%.

GABARITO: ERRADO.

1160. (ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: TRT - 6ª REGIÃO (PE) PROVA: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA (ADAP-

TADA)) Ricardo, sindicalizado ou não, sem vínculo empregatício, com intermediação obri-
gatória do órgão gestor de mão de obra, exerce a função de ensacador de cacau e, nesta 
condição, é considerado trabalhador avulso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Ricardo é trabalhador avulso, nos termos do artigo 9º, VI, “a”, 5 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1161. (ANO: 2013 BANCA: CESPE / CEBRASPE ÓRGÃO: TCE-RO PROVA: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO) A 
inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre pelo cadastramento e registro 
no sindicato ou órgão gestor de mão de obra.

Certo (   )                Errado (   ) 
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Como prevê o artigo 18, II do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1162. (ANO: 2012 BANCA: ESAF ÓRGÃO: RECEITA FEDERAL PROVAS: ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL - 

PROVA 2 - ÁREA INFORMÁTICA (ADAPTADA)) No Regime Geral, a empresa é obrigada a arrecadar 
a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Como dita o artigo 216, I, “a” do Decreto nº 3.048/99, a saber:

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias 
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas 
gerais: I - a empresa é obrigada a: a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, 
do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da 
respectiva remuneração.

GABARITO: CERTO.

1163. (ANO: 2009 BANCA: TRF - 4ª REGIÃO ÓRGÃO: TRF - 4ª REGIÃO PROVA: JUIZ FEDERAL (ADAPTADA)) Entre o 
trabalhador em alvarenga [embarcação utilizada para carga e descarga de navios] e o 
ensacador de cacau não existe diferença de tratamento previdenciário, pois que são tra-
balhadores avulsos.

I. Os segurados obrigatórios empregado, exceto o doméstico, e trabalhador avulso contribuir 
para a Seguridade Social pelas mesmas alíquotas.

II. As alíquotas do trabalhador avulso são progressivas de 7,5% a 11%.

Dadas as assertivas, assinalar a alternativa correta.

a) Está correta apenas a assertiva I.

b) Estão corretas apenas as assertivas I, III.

c) Estão corretas apenas as assertivas II, III.

d) Estão corretas todas as assertivas.

I. Certa, artigo 9º, VI, “a”, 3 e 5 do Decreto nº 3.048/99.

II. Errada, “exceto” ao invés de “inclusive”.

III. Errada, são progressivas de 7,5% a 14%.

GABARITO: A.

1164. (ANO: 2010 BANCA: TRT - 6R (PE) ÓRGÃO: TRT - 6ª REGIÃO (PE) PROVA: JUIZ DO TRABALHO - PROVA 1 (ADAP-

TADA)) Analise as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA:

I. Considera-se trabalhador avulso aquele que presta serviços sem vínculo empregatício, de 
natureza urbana ou rural, a diversas empresas, com ou sem a intermediação de sindicato 
ou órgão gestor de mão de obra.

II. O trabalhador avulso é segurado facultativo da Previdência Social.
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III. Os trabalhadores avulsos são, necessariamente, sindicalizados.

a) As assertivas I e II estão incorretas.

b) As assertivas I e III estão corretas.

c) A assertiva I está correta, apenas.

d) As assertivas I, II e III estão incorretas.

I. Errada, “ou sem a intermediação”, já que a intermediação é obrigatória.

II. Errada, é segurado obrigatório.

III. Errada, não necessariamente, ou seja, podem ou não ser sindicalizados.

GABARITO: D.

1165. (ANO: 2012 BANCA: AOCP ÓRGÃO: TCE-PA PROVA: AUDITOR (ADAPTADA)) No que se refere aos benefi-
ciários da Previdência Social, é correto afirmar que o guindasteiro e o ensacador de cacau:

a) São segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual.

b) São segurados facultativos da Previdência Social.

c) Não podem ser beneficiários da Previdência Social.

d) São segurados obrigatórios, como empregados.

e) São segurados obrigatórios, como trabalhadores avulsos.

Conforme o artigo 9º, VI, “a”, 5 e 9 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: E.

1166. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o trabalhador avulso é correto afirmar que presta serviço:

a) Com ou sem vínculo empregatício.

b) Sindicalizado, necessariamente.

c) Apenas de natureza urbana.

d) Com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da 
categoria.

a) Errada, “com vínculo”;

b) Errada, “necessariamente”;

c) Errada, “apenas”;

d) Certa, artigo 9º, VI, “a” e “b” do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1167. (QUESTÃO INÉDITA) Após a Reforma da Previdência [EC nº 103/2019], as alíquotas dos trabalha-
dores avulsos, observado “princípio da noventena”:

a) São progressivas, mas as alíquotas continuam 8%, 9% e 11%.

b) Permanecem fixas só as porcentagens mudaram para 7,5%, 9%, 12% e 14%.
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c) São progressivas – alíquotas de 7,5% a 14%.

d) A Reforma não alterou as alíquotas dos trabalhadores avulsos.

Nos termos dos incisos I a IV do artigo 28 da EC nº 103/2019: alíquotas progressivas de 
7,5%, 9%, 12% e 14%.

GABARITO: C.

1168. (QUESTÃO INÉDITA) Lucas, ensacador de sal, não sindicalizado, presta serviço de natureza urbana 
para diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão 
gestor de mão de obra é segurado obrigatório da Previdência Social como trabalhador avulso.

Certo (   )                Errado (   ) 

Conforme a redação do artigo 9º, VI, “a”, 5 do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: CERTO.

1169. (QUESTÃO INÉDITA) Trabalhador avulso, segurado obrigatório da Previdência Social, é aquele que 
presta serviço de natureza:

a) Apenas urbana a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação 
obrigatória do OGMO ou sindicato da categoria.

b) Urbana ou rural a diversas empresas, com ou sem vínculo empregatício, com inter-
mediação obrigatória do OGMO ou sindicato da categoria.

c) Apenas rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação 
obrigatória do OGMO ou sindicato da categoria.

d) Urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação 
obrigatória do OGMO ou sindicato da categoria.

e) Urbana ou rural a diversas empresas, com vínculo empregatício, com intermediação 
obrigatória do OGMO ou sindicato da categoria.

Como expressa o artigo 9º, VI, “a” e “b” do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: D.

1170. (QUESTÃO INÉDITA) Tiago trabalhador em alvarenga que presta serviço a diversas empresas, 
sem vínculo empregatício e com intermediação opcional do órgão gestor de mão de obra, é 
segurado da Previdência Social como trabalhador avulso.

Certo (   )                Errado (   ) 

A intermediação não é “opcional”, mas sim obrigatória - artigo 9º, VI, “a”, 3 do Decreto 
nº 3.048/99.

GABARITO: ERRADO.

1171. (QUESTÃO INÉDITA) Nos termos do Decreto nº 3.048/99, não é segurado obrigatório da Previdência 
Social, como trabalhador avulso:

a) Ensacador de café e cacau.

b) Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego.
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c) Carregador de bagagem em porto.

d) Prático de barra em porto.

e) Guindasteiro.

A alternativa “b” descreve o contribuinte individual do artigo 9º, V, “j” do Decreto nº 
3.048/99, as demais alternativas exemplificam trabalhadores avulsos previstos no artigo 
9º, VI, “a” do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: B.

1172. (QUESTÃO INÉDITA) O trabalhador avulso é segurado obrigatório da Previdência Social e detém 
as seguintes características, exceto:

a) Responsável pela arrecadação e o recolhimento das contribuições devidas à seguri-
dade social, assim como o contribuinte individual.

b) Contribui para a Seguridade Social mediante alíquotas progressivas.
c) É sindicalizado ou não.
d) Presta serviços sem vínculo empregatício, mas com intermediação obrigatória do 

órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria.

A empresa é responsável (obrigada) a arrecadar as contribuições sociais previdenciárias 
do trabalhador avulso – artigo 216, I, “a” do Decreto nº 3.048/99.

As demais alternativas citam características do trabalhador avulso previstas no artigo 9º, 
VI, “a” do Decreto nº 3.048/99.

GABARITO: A.

1173. (Ano: 2017 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRE-BA Cargo: Analista Judiciário – Contabilidade) Determinada 
pessoa física prestou serviços de natureza urbana ou rural, em caráter eventual e sem a 
intermediação de sindicatos, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.

Nessa situação, a referida pessoa física deverá contribuir para a previdência na qualidade de:

a) Segurado facultativo.

b) Trabalhador avulso.

c) Empregado doméstico.

d) Contribuinte individual.

e) Segurado empregado.

GABARITO: D.

Enquadramento na hipótese do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: V 
- como contribuinte individual: j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em 
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
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1174. (Ano: 2013 Banca: PUC-PR Órgão: TCE-MS Cargo: Auditor do Tribunal de Contas (adaptada)) É segurado obri-
gatório do Regime Geral da Previdência Social, como contribuinte individual o ministro 
de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou 
de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a que pertencem, salvo se filiados 
obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade ou a outro regime 
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congre-
gação ou de ordem religiosa são contribuintes individuais, portanto segurados obrigatórios 
do Regime Geral – artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

1175. (Ano: 2013 Banca: PUC-PR Órgão: TCE-MS Cargo: Auditor do Tribunal de Contas (adaptada)) É segurado obri-
gatório do Regime Geral da Previdência Social, como trabalhador autônomo, aquele que 
presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, enquadra-se como contribuinte individual, antigamente denominado de “tra-
balhador autônomo”, porém esse termo foi revogado pela Lei nº 9.876/1999 e substituído 
por ‘contribuinte individual’ – artigo 11, inciso V, alínea “g” do Decreto nº 8.213/1991.

1176. (Ano: 2021 Banca: SELECON Órgão: EMGEPRON Cargo: Advogado (Tributário)) De acordo com a Lei nº 
8.212/91, é segurado obrigatório como contribuinte individual da Previdência Social:

a) A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza ur-
bana, com fins lucrativos ou não.

b) Aquele que, como empregado, presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, 
em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como 
diretor empregado.

c) O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

d) Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de 
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras 
empresas.

GABARITO: A.

Certa: artigo 12, inciso V, alínea “h” da Lei nº 8.212/91.

Errada: ‘empregado’ - artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.212/91.

Errada: ‘empregado’ - artigo 12, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.212/91.

Errada: ‘empregado’ - artigo 12, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212/91.
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1177. (Ano: 2018 Banca: Instituto Águia Órgão: CEAGESP Cargo: Advogado - Trabalhista) Clemência, que trabalhou du-

rante 10 (dez) anos como empregada registrada na fábrica de brinquedos “TOYS”, foi demitida 
e começou a trabalhar como autônoma há 6 [seis] anos, prestando serviços de manicure 
diretamente aos seus clientes. Durante esses anos de prestação de serviço como autôno-
ma, Clemência jamais realizou qualquer contribuição previdenciária.

Considerando essa situação hipotética, Clemência:

a) É segurada obrigatória do RGPS.

b) Permaneceu na condição de segurada e inscrita no RGPS, mesmo após o período de 
graça, uma vez que não recebia qualquer benefício previdenciário.

c) Está obrigada ao pagamento da contribuição previdenciária somente a partir da sua 
inscrição no RGPS.

d) Poderá optar por filiar-se ou não ao sistema previdenciário.

GABARITO: A.

Certa, conforme o artigo 9º, inciso V, alínea “l” do Decreto nº 3.048/99.

Errada, continuou vinculada ao sistema previdenciário como segurada obrigatória - con-
tribuinte individual.

Errada, obrigada desde o início da atividade remunerada, ressalvadas contribuições sociais 
previdenciárias prescritas.

Errada, não poderá, pois se enquadra como segurada obrigatória.

1178. (Ano: 2019 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Boa Vista - RR) João, casado com Ana desde 
10/1/2018, é segurado do regime geral de previdência social desde 1º/7/1989, na quali-
dade de contribuinte individual. Ele pretende solicitar ao INSS, em 1º/7/2019, dia do seu 
aniversário de cinquenta anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição.

Considerando essa situação hipotética e as disposições legais vigentes acerca de direito pre-
videnciário, julgue o item que segue.

Por ser um contribuinte individual, João é segurado facultativo da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Por ser contribuinte individual, João é segurado obrigatório da previdência social - artigo 
9º, inciso V do Decreto nº 3.048/99.

1179. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: IPSM Cargo: Médico Perito) O médico que mantém seu consultório, 
como contribuinte individual, para os efeitos da Lei nº 8.212/91, é considerado:

a) Equiparado a empresa se houver uma participação societária com três ou mais sócios.

b) Equiparado a empresa quando estiver registrado no contrato social, a finalidade 
exclusivamente lucrativa do serviço.

c) Um contribuinte cuja contribuição será variável de acordo com o faturamento mensal.

d) Equiparado a empresa em relação a segurado que lhe presta serviço.
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e) Um contribuinte especial, cuja contribuição obedece a regras específicas da categoria, 
se mantiver dois ou mais empregados com carteira assinada.

GABARITO: D.

Enquadramento na hipótese do Decreto nº 3.048/99:

Art. 12, parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste Regulamento: 
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço;

1180. (Ano: 2016 Banca: AOCP Órgão: Prefeitura de Juiz de Fora - MG Cargo: Procurador Municipal) O ministro de 
confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de or-
dem religiosa, segundo a Lei nº 8.213/1991, dentro do Regime Geral de Previdência Social,

a) Podem ser classificados como segurados obrigatórios como empregado.

b) Podem ser classificados como segurados obrigatórios equiparados aos empregados 
domésticos.

c) Podem ser classificados como segurados facultativos como contribuinte individual.

d) Podem ser classificados como segurados obrigatórios como contribuinte individual.

e) Não são segurados.

GABARITO: D.

Nos termos do artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

1181. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: COREN-RS Cargo: Analista – Jurídico) O titular de firma individual 
urbana, o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração decorrente de seu 
trabalho em empresa urbana são segurados obrigatórios da Previdência Social como:

a) Empregados.

b) Trabalhadores temporários.

c) Trabalhadores avulsos.

d) Empregadores.

e) Contribuintes individuais.

GABARITO: E.

Nos termos do artigo 9º, V, “e”, 4 do Decreto nº 3.048/99.

1182. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Cargo: Técnico Previdenciário (adaptada)) Tábata explora ativida-
des de extração mineral – garimpo, em caráter permanente por intermédio de preposto, 
sem o auxílio de empregados, assim é segurada obrigatória da Previdência Social como 
contribuinte individual.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Conforme a redação do artigo 9º, inciso V, alínea “b” do Decreto nº 3.048/99.
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1183. (Ano: 2018 Banca: Quadrix Órgão: CRM-PR Cargo: Advogado) No que se refere ao direito previden-
ciário, julgue o item subsequente.

São segurados obrigatórios da previdência social como contribuintes individuais quem presta 
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação 
de emprego, e a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 9º, inciso V, alíneas “j” e “l” do Decreto nº 3.048/99.

1184. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: UNICAMP Cargo: Procurador de Universidade Assistente) De acordo com a 
Lei nº 8.212/91, é segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual,

a) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vin-
culado a regime próprio de previdência social.

b) O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais.

c) Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito resi-
dencial desta, em atividades sem fins lucrativos.

d) O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

e) Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego.

GABARITO: E.

Errada, “empregado” - artigo 9º, I, alínea “p” do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “empregado” - artigo 9º, I, alínea “i” do Decreto nº 3.048/99.

Errada, antigo enquadramento de “empregado doméstico” - artigo 9º, II, do Decreto nº 
3.048/99.

Errada, “empregado” - artigo 9º, I, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

Certa - artigo 9º, V, alínea “j” do Decreto nº 3.048/99.

1185. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PauliPrev - SP Cargo: Procurador Autárquico) De acordo com o Decreto nº 

3.048/99, é(são) segurado(s) obrigatório(s) da previdência social, como contribuinte individual,

a) A pessoa física residente no imóvel rural na condição de pescador artesanal ou a este 
assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida.

b) A pessoa física residente em aglomerado urbano na condição de produtor que explore 
atividade agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais.

c) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vin-
culado a regime próprio de previdência social.
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d) O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa.

e) Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou 
família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos.

GABARITO: D.

Errada, enquadramento como “segurado especial”.

Errada, “ou não” – possibilita enquadramento como ‘segurado especial’.

Errada, enquadramento como “empregado”.

Certa - artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

Errada, antigo conceito de empregado doméstico.

1186. (Ano: 2017 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRT - 7ª Região (CE) Cargo: Analista Judiciário - Oficial de Justiça 

Avaliador Federal (adaptada)) Leandra, que trabalha como manicure autônoma há cinco anos, 
prestando seus serviços

diretamente aos seus clientes, que são pessoas físicas, nunca realizou qualquer contribuição 
previdenciária.

Nessa situação hipotética, Leandra não é considerada automaticamente inscrita no RGPS, pelo 
simples fato de desempenhar a referida atividade profissional.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como contribuinte individual deve, por ato próprio, fazer sua inscrição (artigo 18, inciso 
IV, alínea “a” do Decreto nº 3.048/99), apenas sua filiação é automática (artigo 20, § 1º 
do Decreto nº 3.048/99).

1187. (Ano: 2016 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Com referência a arre-
cadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social, julgue o item 
que se segue.

As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a 
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 216, inciso I, alínea “a” do Decreto nº 3.048/99.

1188. (Ano: 2016 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Com base no disposto 
na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, acerca dos segurados do RGPS.

É considerado segurado obrigatório do RGPS na qualidade de contribuinte individual o associado 
eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, 
mesmo que não receba remuneração.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

Será considerado “desde que recebam remuneração”, conforme a redação do artigo 9º, 
inciso V, alínea “i” do Decreto nº 3.048/99.

1189. (Ano: 2008 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Miguel, civil, brasileiro 
nato que mora há muito tempo na Suíça, foi contratado em Genebra para trabalhar na 
Organização Mundial de Saúde. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos 
e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela or-
ganização. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da previdência social brasileira 
na qualidade de contribuinte individual.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Enquadramento na hipótese do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: 
V - como contribuinte individual: d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para orga-
nismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;

1190. (Ano: 2012 Banca: GSA CONCURSOS Órgão: IPRED - SP) Complete nos termos do artigo 11, V, a, da 
Lei 8213/91: “a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a 
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a ___________ 
módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a ___________ módulos fiscais ou 
atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda 
nas hipóteses dos §§ 9º e 10 deste artigo”.

a) Cinco – quatro

b) Cinco – cinco

c) Dois – dois

d) Quatro – quatro

GABARITO: D.

Como dita o artigo 11, inciso V, alínea “a” da Lei nº 8.213/91.

1191. (Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MPOG Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais - Previdência) São segurados 
obrigatórios da Previdência Social, na categoria contribuinte individual, nos termos do 
Regulamento da Previdência Social:

I. ministros de confissão religiosa;

II. o titular de firma individual urbana ou rural;

III. o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade 
anônima;

IV. aqueles que prestam serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou 
família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos.

Analisando as assertivas é correto afirmar que:
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a) Todas as opções atendem ao enunciado da questão.

b) Somente a opção III atende ao enunciado da questão.

c) Somente a opção II não atende ao enunciado da questão.

d) Somente a opção IV não atende ao enunciado da questão.

e) Somente a opção I atende ao enunciado da questão.

GABARITO: D.

I. Certa – artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 3.048/99.

II. Certa – artigo 9º, inciso V, alínea “f” do Decreto nº 3.048/99.

III. Certa – artigo 9º, inciso V, alínea “f” do Decreto nº 3.048/99.

IV. Errada – antigo enquadramento de “empregado doméstico” - artigo 9º, II, do De-
creto nº 3.048/99.

1192. (Ano: 2016 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Com base no disposto 
no Decreto nº 3.048/1999, que aprovou o regulamento da previdência social, julgue o 
item subsecutivo.

Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, 
no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, é considerado contribuinte 
individual, segurado obrigatório da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Nos termos do artigo 9º, II, do Decreto nº 3.048/99.

1193. (ANO: 2012 BANCA: ESAF ÓRGÃO: MPOG CARGO: ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA) 

Antonio José, arrendatário rural, trabalha exclusivamente nesta atividade agropecuária em 
regime de economia familiar em área de 2 [dois] módulos fiscais. Querendo se aposentar, 
perante a legislação previdenciária ele deve contribuir como:

a) Segurado empregado.

b) Segurado especial.

c) Dependente da congregação religiosa.

d) Segurado avulso.

e) Segurado facultativo.

GABARITO: B.

Como segurado especial − Enquadramento do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: VII 
- como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 
urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele proprietá-
rio, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 
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arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área contínua ou não de 
até quatro módulos fiscais;

1194. (ANO: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: TRT - 15ª REGIÃO (SP) CARGO: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO) Nos termos 
definidos na Lei nº 8.213/1991, são segurados obrigatórios do Regime de Previdência Social:

a) Os empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os traba-
lhadores avulsos e os segurados especiais.

b) Os empregados e os trabalhadores avulsos, apenas.

c) Os empregados, os segurados especiais e os facultativos, apenas.

d) Os empregados, os empregados domésticos e os segurados especiais, apenas.

e) Os trabalhadores, os contribuintes individuais e os facultativos.

GABARITO: A.

Nos termos dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.213/91.

1195. (ANO: 2010 BANCA: FCC ÓRGÃO: TRF - 4ª REGIÃO CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO − ÁREA ADMINISTRATIVA) O 
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como 
os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 
sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a:

a) Aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção.

b) Aplicação de uma alíquota sobre o lucro presumido e previamente declarado.

c) Contribuição fixa e predeterminada de dois salários mínimos.

d) Aplicação de uma alíquota sobre o salário mínimo.

e) Contribuição fixa e predeterminada de um salário mínimo.

GABARITO: A.

Conforme o art. 195, § 8º da CF/88: O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas ati-
vidades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão 
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

1196. (ANO: 2013 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: SERPRO CARGO: ANALISTA EM GESTÃO DE PESSOAS) Considere 
a seguinte situação hipotética.

Lúcio, que tem cinquenta e três anos de idade, é domiciliado no município de Juazeiro/BA, 
onde exerce a atividade artesão por conta própria e responsabiliza-se também pela venda de 
suas peças no centro de artesanato local.

Nessa situação hipotética, Lúcio exerce atividade de filiação obrigatória ao RGPS sendo con-
siderado, portanto, segurado especial.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Como contribuinte individual − Enquadramento do Decreto nº 3.048/99:
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Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: V 
- como contribuinte individual: l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade 
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

1197. (ANO: 2019 BANCA: FCC ÓRGÃO: SPPREV CARGO: ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA) O constituinte 
preocupou-se com o segurado especial e assim preceitua no texto constitucional: o pro-
dutor, o parceiro, o seringueiro, o extrativista, o meeiro e o arrendatário rural e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, e contribuam para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção 
farão jus aos benefícios nos termos da Lei n° 8.213/1991. Sob esses requisitos constitu-
cionais e à luz da referida lei, é correto afirmar que se enquadra como segurado especial:

a) O produtor ou arrendatário rural, que explore atividade agropecuária em área de 
até 8 módulos fiscais.

b) O seringueiro ou extrativista que exerça suas atividades nos termos da lei e faça 
dessas atividades o principal meio de vida, desde que em área até 4 módulos fiscais.

c) Filho maior de 12 anos de idade, desde que comprovadamente trabalhe com o grupo 
familiar respectivo.

d) Pescador artesanal ou a este assemelhado, desde que não faça da pesca profissão 
habitual ou principal meio de vida.

e) Arrendatário rural que seja produtor e explore atividade agropecuária em área de 
até 4 módulos rurais.

GABARITO: E.

Errada, “até” 4 módulos fiscais.

Errada, não tem a condição “desde que”.

Errada, “maior de” 16 anos.

Errada, “desde que não”.

Certa – artigo 9º, inciso VII, alínea “a”, 1 do Decreto nº 3.048/99.

1198. (ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SEGEP-MA CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO) Conforme a Lei n° 8.212 
de 1991, NÃO haverá a descaracterização da condição de segurado especial na hipótese de:

a) Exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
independente do período desta exploração, porque nessa condição passará à con-
dição de empresário.

b) Participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista 
a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor ru-
ral em regime de economia familiar, desde que nenhum membro do grupo familiar 
receba benefício assistencial do governo.

c) Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, desde que nenhum 
membro do grupo familiar receba benefício assistencial do governo.
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d) Exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
por não mais de 120 dias ao ano.

e) Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 
50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que 
outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente, 
excluída a hipótese de economia familiar.

GABARITO: D.

Errada, “independente do período”.

Errada, “desde que nenhum”.

Errada, “desde que nenhum”.

Certa, artigo 9º, § 18, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “excluída a hipótese de economia familiar”.

1199. (ANO: 2016 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: INSS CARGO: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, acerca dos segurados do RGPS.

O pescador que exerça essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado 
especial mesmo que tenha empregados permanentes.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Já que ter “empregados permanentes” descaracteriza a condição de segurado especial 
– art. 195, § 8º da CF/88.

1200. (ANO: 2015 BANCA: FMP CONCURSOS ÓRGÃO: DPE-PA CARGO: DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO) De acordo 
com a Lei 8.212/91, poderá contribuir facultativamente à Previdência Social, além de 
contribuir obrigatoriamente à Seguridade Social, o:

a) Exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado 
a regime próprio de previdência social.

b) Ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de con-
gregação ou de ordem religiosa.

c) Segurado que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma 
ou mais empresas, sem relação de emprego.

d) Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o 
Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto 
por regime próprio de previdência social.

e) Segurado especial.

GABARITO: E.

Errada – segurado obrigatório: empregado.

Errada – segurado obrigatório: contribuinte individual.
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Errada – segurado obrigatório: contribuinte individual.

Errada – segurado obrigatório: contribuinte individual.

Certa – o segurado especial, apesar de ser segurado obrigatório, pode contribuir facul-
tativamente – art. 200, § 2º, do Decreto nº 3.048/99.

1201. (ANO: 2015 BANCA: FCC ÓRGÃO: TCM-GO CARGO: PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS) Ma-
rio possui imóvel rural com solo fértil na cidade de Santa Helena de Goiás. Em razão da 
fertilidade do solo, ele outorgou, por meio de contrato escrito de comodato, 40% de seu 
imóvel rural continuando, outorgante e outorgado, a exercer a atividade rural em regime 
de economia familiar.

Neste caso, de acordo com a Lei nº 8.212/1991, a respectiva outorga:

a) Não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a área total do imóvel 
rural não seja superior a 4 módulos fiscais.

b) Descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total do 
imóvel rural, uma vez que a respectiva lei permite a outorga de até 20% do imóvel.

c) Não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a área total do imóvel 
rural não seja superior a 2 módulos fiscais

d) Não descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área 
total do imóvel rural.

e) Descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total 
do imóvel rural, uma vez que a respectiva lei não permite a outorga.

GABARITO: A.

Certa, conforme o Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º, § 18, inciso I: Não descaracteriza a condição de segurado especial a outorga, por 
meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até cinquenta por cento de 
imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a quatro módulos 
fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 
individualmente ou em regime de economia familiar;

1202. (ANO: 2015 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: DPU CARGO: DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Em relação aos 
segurados do RGPS e seus dependentes, julgue o item subsecutivo.O fato de um dos in-
tegrantes do seu núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 
descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, devendo-se proceder à 
análise do caso concreto.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

É preciso analisar o caso concreto e verificar o enquadramento ou não do art. 9º, § 8º, 
inciso III do Decreto nº 3.048/99: Não é segurado especial o membro de grupo familiar 
que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de exercício de atividade 
remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no 
ano civil, observado o disposto no § 22;
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1203. (ANO: 2014 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: CÂMARA DOS DEPUTADOS CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO − CON-

SULTOR LEGISLATIVO ÁREA XXI) Julgue o próximo item, referente ao custeio da seguridade social.

Produtor rural que exerça sua atividade em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, será isento de contribuição para a seguridade social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O segurado especial contribui na forma do art. 200 do Decreto nº 3.048/99. Além disso, 
também poderá contribuir facultativamente.

1204. (ANO: 2014 BANCA: FCC ÓRGÃO: TRT-24ª REGIÃO (MS) CARGO: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (ADAPTADA)) 

Relativamente ao segurado especial, é correto afirmar que não tem o dever de recolher 
contribuições previdenciárias sobre o resultado da comercialização da produção rural.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O segurado especial, como segurado obrigatório do RGPS, deve contribuir na forma do art. 
195, § 8º da CF/88: O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade 
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

1205. (ANO: 2014 BANCA: IESES ÓRGÃO: TJ-MS CARGO: TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS − REMO-

ÇÃO) Não descaracteriza a condição de segurado especial junto ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social-INSS, EXCETO:

a) A associação em cooperativa agropecuária.

b) Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo.

c) A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 
(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia familiar.

d) A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
por não mais de 180 (cento e oitenta) dias ao ano.

GABARITO: D.

Não descaracteriza – artigo 9º, § 18, inciso VI do Decreto nº 3.048/99.

Não descaracteriza – artigo 9º, § 18, inciso IV do Decreto nº 3.048/99.

Não descaracteriza – artigo 9º, § 18, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Descaracteriza “mais de 180 dias ao ano” – artigo 9º, § 18, inciso II do Decreto nº 3.048/99.
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1206. (ANO: 2015 BANCA: AGU ÓRGÃO: PFE-INSS CARGO: ESTAGIÁRIO DE DIREITO) Consoante os termos da 
lei federal que regula o custeio da previdência sob regime geral, a condição de segurado 
especial é mantida quando aquele que exerce atividade rural é eleito:

a) Diretor de escola.

b) Dirigente de sociedade.

c) Vereador.

d) Presidente de clube.

GABARITO: C.

Conforme o art. 9º, § 8º, inciso V do Decreto nº 3.048/99: Não é segurado especial o 
membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente 
de exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, 
ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, 
observado o disposto no § 22 deste artigo;

1207. (ANO: 2014 BANCA: CEPERJ ÓRGÃO: RIOPREVIDÊNCIA CARGO: ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO) De acordo 
com a lei federal que regula as prestações previdenciárias do regime geral de previdência, 
não descaracteriza a condição de segurado especial a exploração da atividade turística de 
propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de:

a) 160 dias ao ano.

b) 150 dias ao ano.

c) 140 dias ao ano.

d) 130 dias ao ano.

e) 120 dias ao ano.

GABARITO: E.

Nos termos do art. 11, parágrafo 8º, inciso II da Lei nº 8.213/91: Não descaracteriza a 
condição de segurado especial a exploração da atividade turística da propriedade rural, 
inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

1208. (ANO: 2012 BANCA: CEPERJ ÓRGÃO: RIOPREVIDÊNCIA CARGO: ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO (ADAPTADA)) 

Nos termos da lei federal que regula o regime geral de previdência social, é considerado 
segurado especial o meeiro que atenda os demais requisitos legais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita a redação do art. 11, inciso VII, alínea “a” da Lei nº 8.213/91 – como segurado 
especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com 
o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, 
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário ru-
rais, que explore atividade.
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1209. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE-RO CARGO: Auditor de Controle Externo – Direito) Não se 
insere na condição de segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra 
fonte de rendimento, salvo no caso de percepção dos benefícios de pensão por morte, 
auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de pres-
tação continuada da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º, § 8º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte 
de rendimento, exceto se decorrente de: I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 
ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da previdência social;

1210. (ANO: 2013 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: TRT-10ª REGIÃO (DF E TO) CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO − 

EXECUÇÃO DE MANDADOS) Marcelo, que é segurado especial da seguridade social, por ser, na 
forma da legislação especial, considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente do 
sindicato representativo dos pequenos produtores rurais. Nessa situação, Marcelo passará 
a ser segurado na condição de contribuinte individual.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Nos termos do Decreto nº 3.048/99:

Art. 9º, § 8º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte 
de rendimento, exceto se decorrente de: IV - exercício de mandato eletivo de dirigente 
sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;

§ 10 O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadra-
mento no Regime Geral de Previdência Social de antes da investidura no cargo.

1211. (ANO: 2010 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: DPU CARGO: DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Considere que 
Pedro explore, individualmente, em sua propriedade rural, atividade de produtor agro-
pecuário em área contínua equivalente a 3 módulos fiscais, em região do Pantanal mato-
-grossense, e que, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, explore 
atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagem rústica. Nessa situação, 
Pedro é considerado segurado especial.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Pedro detém as características de segurado especial e a exploração de atividade turística 
por não mais de 120 dias ao ano, inclusive com hospedagem, não descaracteriza sua 
condição – art. 9º, § 18, inciso II do Decreto nº 3.048/99.
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1212. (ANO: 2008 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: INSS CARGO: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL) Claudionor 
tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com o 
auxílio da família. Dos seus filhos, somente Aparecida trabalha fora do sítio. Embora ajude 
diariamente na manutenção da plantação, Aparecida também exerce atividade remunerada 
no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Claudionor e toda a 
sua família são segurados especiais da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

A filha Aparecida trabalha fora do sítio em atividade remunerada, mas os dias/ano de 
trabalho não são detalhados, o que afasta a caracterização, portanto, de sua condição 
de segurada especial.

Isso porque a exceção do artigo 9º, § 8º, inciso III do Decreto nº 3.048/99 dispõe “exer-
cício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos 
ou intercalados, no ano civil”.

1213. (Ano: 2016 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Com relação ao segura-
do especial e ao segurado facultativo, julgue o próximo item à luz do Decreto nº 3.048/1999.

Situação hipotética: Maria, com vinte e dois anos de idade, recebe bolsa de estudos para se 
dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime 
de previdência. Assertiva: Nessa situação, Maria poderá filiar-se facultativamente ao RGPS.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.
Pode filiar-se facultativamente, já que Maria preenche os requisitos do artigo 11, caput 
e parágrafo 1º, VIII do Decreto nº 3.048/99.

1214. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: Prefeitura de Jataí/GO Cargo: Auditor de Controladoria (adaptada)) No Regi-
me Geral de Previdência Social, há os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. 
Com relação a eles, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei nº 8.212/1991.

O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, é con-
siderado como segurado facultativo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.
Na verdade, é segurado obrigatório (empregado), nos termos do artigo 12, I, “g” da Lei 
nº 8.212/91.

1215. (Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: Prefeitura de Jataí/GO Cargo: Auditor de Controladoria (adaptada)) No Regi-
me Geral de Previdência Social, há os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. 
Com relação a eles, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei nº 8.212/1991.

O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 
em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa bra-
sileira de capital nacional, será considerado como segurado facultativo.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.
Na verdade, é segurado obrigatório (empregado), nos termos do artigo 12, I, “f” da Lei 
nº 8.212/91.

1216. (Ano: 2017 Banca: IBEG Órgão: IPREV Cargo: Procurador Previdenciário (adaptada)) Alfredo é servidor pú-
blico do Estado do Espírito Santo, sendo filiado ao regime próprio de previdência social 
do Estado e não exerce nenhuma outra atividade laboral. Caso queira, Alfredo poderá se 
filiar ao regime geral da previdência social na qualidade de segurado facultativo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Não poderá, conforme a vedação constitucional do artigo 201, § 5º da CF/88.

1217. (Ano: 2016 Banca: TRF - 3ª REGIÃO Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Cargo: Juiz Federal Substituto (adaptada)) Os segu-
rados facultativos são aqueles que não exercem atividade remunerada, enquadrada por 
lei como obrigatória, tenham idade mínima de 16 [dezesseis] anos, não se enquadrem em 
regime próprio e decidam contribuir para o Regime Geral da Previdência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 11, caput do Decreto nº 3.048/99.

1218. (Ano: 2015 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Defensor Público Federal) Em relação aos segurados 
do RGPS e seus dependentes, julgue o item subsecutivo. O bolsista remunerado que se 
dedica em tempo integral à pesquisa e o segurado recolhido à prisão sob regime fechado 
— e que, nesta condição, exerça atividade artesanal por conta própria dentro da unidade 
prisional — são segurados obrigatórios do RGPS.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

São segurados facultativos, nos termos do artigo 11, caput e parágrafo 1º, VIII e XI do 
Decreto nº 3.048/99.

1219. (Ano: 2015 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Defensor Público Federal) Em relação aos segura-
dos do RGPS e seus dependentes, julgue o item subsecutivo. Aquele que, como contra-
partida pelo desempenho das atividades de síndico do condomínio edilício onde resida, 
seja dispensado do pagamento da taxa condominial, sem receber qualquer outro tipo de 
remuneração, enquadra-se como segurado facultativo do RGPS.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

É considerado contribuinte individual – e não facultativo –, já que a dispensa do paga-
mento da taxa condominial o configura como segurado obrigatório – regra expressa no 
artigo 20, inciso VI da Instrução Normativa do INSS nº 77/2015.
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1220. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Cargo: Analista Judiciário - Área Adminis-

trativa (adaptada)) O estudante com idade igual ou superior a 16 anos pode filiar-se ao RGPS, 
mediante contribuição, na condição de segurado facultativo, desde que não esteja exercendo 
atividade remunerada que o defina como segurado obrigatório da previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 11, caput e parágrafo 1º, III do Decreto nº 3.048/99.

1221. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TCE-RO Cargo: Auditor de Controle Externo – Direito (adaptada)) 

A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito 
somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento da contribuição previdenciária, 
não podendo retroagir, salvo no caso daquele que se dedique exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Apesar do segurado que “se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito 
de sua residência” ser facultativo, não poderá retroagir – nos termos do artigo 11, caput 
e parágrafos 1º, I e 3º do Decreto nº 3.048/99.

1222. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Cargo: Delegado de Polícia) Caso um delegado da 
Polícia Federal eleito deputado no estado onde atue como delegado opte pelo exercício do 
mandato eletivo, ele não poderá se filiar ao RGPS dada a sua vinculação a regime próprio.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Para além da vedação de filiação como facultativo, tem-se a redação do artigo 9º, inciso 
I, alínea “p” do Decreto nº 3.048/99.

1223. (Ano: 2017 Banca: IBEG Órgão: IPREV Cargo: Procurador Previdenciário (adaptada)) Considere os casos abaixo:

I. Alfredo é servidor público do Estado do Espírito Santo, sendo filiado ao regime próprio 
de previdência social do Estado e não exerce nenhuma outra atividade laboral. Caso 
queira, Alfredo poderá se filiar ao regime geral da previdência social na qualidade de 
segurado facultativo.

II. Paulo contribui com a previdência social na alíquota de 20% sobre o salário-mínimo, sendo 
segurado facultativo poderá contribuir sobre o limite máximo do salário-de-contribuição.

III. Maria se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, dessa 
forma, pode, por ato próprio e por meio de cadastramento, se inscrever na Previdência 
Social como segurada facultativa.

É verdadeiro o que se afirma apenas em:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) II e III.

d) Todas são verdadeiras.
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GABARITO: C.

Errada, não poderá, já que vinculado a RPPS.

Certa, na alíquota de 20% poderá contribuir do limite mínimo ao limite máximo – artigo 
199 do Decreto nº 3.048/99.

Certa – artigo 18, inciso VI do Decreto nº 3.048/99.

1224. (Ano: 2012 Banca: FCC Órgão: TRT - 1ª REGIÃO (RJ) Cargo: Juiz do Trabalho (adaptada)) Mantém a qualidade 
de segurado, independentemente de contribuições, o segurado facultativo:

a) Até seis meses após a cessação das contribuições.

b) Até três meses após a cessação das contribuições.

c) Até doze meses após a cessação das contribuições.

d) Até sem limite de prazo.

GABARITO: A.

Conforme determina o artigo 13, inciso VI do Decreto nº 3.048/99.

1225. (Ano: 2013 Banca: TRT 22 PI Órgão: TRT - 22ª Região (PI) Cargo: Juiz do Trabalho - Prova 1 (adaptada)) A Pre-
vidência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória.

I. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado fa-
cultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

II. É segurado facultativo aquele que, a partir de 16 anos de idade, não se enquadrando 
como segurado obrigatório, filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social.

III. O segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda, 
pode contribuir mensalmente pela alíquota de 7,5% incidente sobre o limite mínimo 
mensal do salário de contribuição.

É verdadeiro o que se afirma apenas:

I e II.

Todas estão corretas.

GABARITO: C.

Certa – artigo 201, parágrafo 5º da CF/88.

Certa – artigo 11, caput do Decreto nº 3.048/99.

Errada, poderá recolher na alíquota de 5%.
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1226. (QUESTÃO INÉDITA) Nos exatos termos do Decreto nº 3.048, assinale a alternativa correta 
sobre o segurado facultativo, exceto:

a) Maior de 16 anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, me-
diante contribuição.

b) Não exerce atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da 
previdência social.

c) No rol exemplificativo, prevê o estudante e o síndico de condomínio, ainda que 
remunerado.

d) Após a inscrição, somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver 
ocorrido perda da qualidade de segurado.

GABARITO: C.

Certa, artigo 11, caput do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 11, caput do Decreto nº 3.048/99.

Errada, o rol é exemplificativo e prevê o estudante, porém o síndico de condomínio, 
quando não remunerado – artigo 11, caput e parágrafo 1º, incisos II e III do Decreto nº 
3.048/99.

Certa, artigo 11, parágrafo 4º do Decreto nº 3.048/99.

1227. (QUESTÃO INÉDITA) A inclusão previdenciária, com alíquota diferenciada, para atender àque-
les sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, refere-se ao pagamento da 
seguinte alíquota:

a) 7,5%

b) 5%

c) 11%

d) 20%

e) 3%

GABARITO: B.

Nos termos do artigo 199-A, § 1º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

1228. (QUESTÃO INÉDITA) Pode contribuir como segurado facultativo da previdência social, exceto:

a) Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência.

b) O síndico de condomínio, quando não remunerado.

c) O estudante.

d) O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social.
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e) O atleta beneficiário da Bolsa-Atleta, mesmo que filiado a regime próprio de previ-
dência social.

GABARITO: E.

Certa, artigo 11, parágrafo 1º, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 11, parágrafo 1º, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 11, parágrafo 1º, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 11, parágrafo 1º, inciso IX do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “mesmo que” - artigo 11 parágrafo 1º, inciso XII do Decreto nº 3.048/99.

1229. (QUESTÃO INÉDITA) A alíquota de contribuição social previdenciária dos segurados contribuinte 
individual e facultativo é de:

a) 8%, 9% e 11%.

b) Alíquotas progressivas de 7,5% a 14%.

c) 5%, 11% e 20%, respeitadas as peculiaridades de cada uma.

d) 11% e 20%, apenas.

GABARITO: C.

Conforme a redação dos artigos 199 e 199-A, caput e parágrafo 1º do Decreto nº 3.048/99.

1230. (QUESTÃO INÉDITA) O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior e o 
estagiário que preste serviços a empresa nos termos da Lei do Estágio (Lei nº 11.788/08), 
poderão filiar-se na condição de segurado da Previdência Social:

a) Como empregado.

b) Como contribuinte individual.

c) Como facultativo.

d) Como segurado especial.

GABARITO: C.

Conforme o artigo 11, parágrafo 1º, incisos IV e VII do Decreto nº 3.048/99.

1231. (QUESTÃO INÉDITA) Podem filiar-se facultativamente a Previdência Social:

a) O bolsista, que se dedique ou não em tempo integral a pesquisa, curso de especiali-
zação, no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência 
social.

b) O estagiário que prestam serviços a empresa, mesmo que em desacordo com a Lei 
no 11.788/2008.

c) O estudante.

d) Aquele que se dedique ou não exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência.
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GABARITO: C.

Errada, “ou não” – artigo 11, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “mesmo que” – artigo 9º, inciso I, alínea “h” do Decreto nº 3.048/99.

Certa – artigo 11, § 1º, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “ou não” – artigo 11, § 1º, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

1232. (QUESTÃO INÉDITA) O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social e o segurado recolhido à prisão sob regime fechado, 
que, nesta condição, preste serviço, fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou 
sem intermediação da organização carcerária, poderão filiar-se na condição de segurado da 
Previdência Social:

a) Como empregado.

b) Como facultativo.

c) Como contribuinte individual.

d) Como trabalhador avulso.

GABARITO: B.

Conforme o artigo 11, parágrafo 1º, incisos IX e XI do Decreto nº 3.048/99.

1233. (Ano: 2014 Banca: IESES Órgão: TJ-MS Prova: IESES - 2014 - TJ-MS - Titular de Serviços de Notas e de Regis-

tros – Remoção (adaptada)) O servidor civil ocupante de cargo efetivo do Estado é excluído do 
Regime Geral, desde que amparado por regime próprio de previdência social. Todavia, se 
exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral se 
tornará segurado obrigatório em relação a essas atividades.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 10, § 2º  do Decreto nº 3.048/99, a saber: “Caso o servidor ou o 
militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo 
Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a 
essas atividades.”

1234. (Ano: 2012 Banca: TRF - 4ª REGIÃO Órgão: TRF - 4ª REGIÃO Prova: TRF - 4ª REGIÃO - 2012 - TRF - 4ª REGIÃO - Juiz 

Federal (adaptada)) Os servidores públicos, de cargo efetivo, da União, Estado, Distrito Federal 
ou Município não estão vinculados a regime próprio, necessariamente, já que mesmo que 
exista Regime Próprio, poderá optar entre esse e o Regime Geral.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Sendo servidor público de cargo efetivo e existindo Regime Próprio, está excluído do 
Regime Geral, mas poderá vincular-se, se exercer, concomitantemente, uma ou mais 
atividades abrangidas pelo Regime Geral como segurado obrigatório – e não como fa-
cultativo – artigo 10, caput e § 2º do Decreto nº 3.048/99.
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1235. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: FCC - 2014 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador (adaptada)) Matias é militar da União e sua mulher, Catarina, é militar do 
Estado de São Paulo. Dessa forma, por serem militares estão automaticamente excluídos 
do Regime Geral, independentemente da existência de Regime Próprio que os ampare.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

A exclusão não é automática, visto que está condicionada ao amparo de Regime Próprio 
como expressa o artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

1236. (Ano: 2010 Banca: TRT 21R (RN) Órgão: TRT - 21ª Região (RN) Prova: TRT 21R (RN) - 2010 - TRT - 21ª Região (RN) 

- Juiz do Trabalho - Caderno 2 (adaptada)) O servidor público da Administração Direta ou Indireta, 
de qualquer das três esferas do Poder Público, é Excluído do Regime Geral de Previdência 
Social apenas naqueles casos em que esteja contemplado em sistema próprio de Previ-
dência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Conforme a redação do artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

1237. (Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: IPMM – SC Prova: FEPESE - 2018 - IPMM - SC - Agente Administrativo 

(adaptada)) Sobre os segurados do Regime Geral é possível afirmar que:
I. O servidor público civil, ocupante de cargo efetivo da União, é necessariamente excluído 

do Regime Geral de Previdência Social.

II. Quando amparado por Regime Próprio de Previdência Social, o servidor civil ocupante de 
cargo efetivo dos Municípios é excluído do Regime Geral de Previdência Social.

III. O Regime Próprio de Previdência Social não é subsidiário ao Regime Geral de Previdência 
Social, mas o servidor público civil pode optar pela filiação em qualquer deles.

Está correto, APENAS, o contido em

a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das assertivas.

GABARITO: D.

Errada, se não estiver amparado por Regime Próprio, não será excluído.

Certa, artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

Errada, havendo Regime Próprio o servidor público de cargo efetivo se vinculará a esse, 
não podendo optar pelo Regime Geral ou pelo Próprio.

1238. (Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: IPMM – SC Prova: FEPESE - 2018 - IPMM - SC - Agente Administrativo (adaptada)) 

Sobre os segurados do Regime Geral é possível afirmar que:

I. O servidor civil ocupante de cargo, em autarquias e fundações, é segurado facultativo do 
Regime Geral de Previdência Social.
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II. O servidor público civil, ocupante de cargo efetivo militar da União, poderá optar pela 
filiação ao Regime Geral ou ao Regime Próprio de Previdência Social.

III. O servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo, especialmente pode escolher 
sua filiação, se será filiado ao Regime Geral ou ao Regime Próprio de Previdência Social.

Está correto, APENAS, o contido em

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das assertivas.

GABARITO: E.

Errada, se não amparado por Regime Próprio, é segurado obrigatório (empregado) no 
Regime Geral – artigo 9º, I, “j” do Decreto nº 3.048/99.

Errada, havendo Regime Próprio, não poderá optar, deverá se filiar ao Regime Próprio – 
artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

Errada, havendo Regime Próprio, não poderá optar, deverá se filiar ao Regime Próprio, 
mesmo que seja servidor estadual.

1239. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: FCC - 2014 - TRF - 3ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa (adaptada)) O servidor civil ocupante de cargo efetivo de autarquia da União, 
em regra, é segurado obrigatório como contribuinte individual independentemente de 
estar ou não amparado pelo regime próprio de previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Se estiver amparado por Regime Próprio, vincular-se-á a esse e estará excluído do Regime 
Geral. Porém, se desamparado – por não existir Regime Próprio – será segurado empre-
gado do Regime Geral, segundo o artigo 9º, I, “j” do Decreto nº 3.048/99.

1240. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99: “O servidor 
civil ocupante de cargo efetivo ou _________________ da União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, bem como o das respectivas _________________, são _________________ do 
Regime Geral de Previdência Social consubstanciado neste Regulamento, desde que amparados 
por regime próprio de previdência social”, preencha a lacunas, respectivamente:

a) O militar, autarquias e fundações, excluídos.

b) O militar, apenas autarquias, excluídos.

c) O militar, autarquias e fundações, incluídos.

d) O militar, apenas fundações, incluídos.

GABARITO: A.

A redação do artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99 dispõe: o militar, autarquias e 
fundações, excluídos.
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1241. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 10, § 1º do Decreto nº 3.048/99: “Caso o servi-
dor ou o militar, ________________ de previdência social, sejam requisitados para outro órgão 
ou entidade cujo regime previdenciário ________________ nessa condição, ________________ 
vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente estabeleça acerca de sua 
contribuição”, preencha a lacunas, respectivamente:

a) Amparados por regime próprio, permita a filiação, permanecerão.

b) Amparados por regime próprio, não permita a filiação, permanecerão.

c) Amparados por regime geral, permita a filiação, permanecerão.

d) Amparados por regime geral, não permita a filiação, não permanecerão.

GABARITO: B.

O artigo 10, parágrafo 1º do Decreto nº 3.048/99 expressa: amparados por regime próprio, 
não permita a filiação, permanecerão.

1242. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 10, § 2º do Decreto nº 3.048/99: “Caso o 
servidor ou o militar venham a exercer, _____________________, uma ou mais atividades 
abrangidas pelo _____________________, tornar-se-ão _____________________ em relação 
a essas atividades”, preencha a lacunas, respectivamente:

a) Concomitantemente, Regime Geral de Previdência Social, segurados facultativos.

b) Alternativamente, Regime Geral de Previdência Social, segurados obrigatórios, 
necessariamente.

c) Concomitantemente, Regime Complementar, segurados obrigatórios.

d) Concomitantemente, Regime Geral de Previdência Social, segurados obrigatórios.

GABARITO: D.

O artigo 10, parágrafo 2º do Decreto nº 3.048/99 prevê: concomitantemente, Regime 
Geral de Previdência Social, segurados obrigatórios.

1243. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo 
menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Fe-
deral de 1988.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Conforme a redação do artigo 10, parágrafo 3º do Decreto nº 3.048/99.

1244. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo 
menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal, 
sendo as aposentadorias:

a) Por incapacidade permanente, compulsória, somente.

b) Por incapacidade permanente, compulsória e, no âmbito da União, aos 62 anos de 
idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, dos demais requisitos exigidos.
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c) Compulsória e, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos 
de idade, se homem, dos demais requisitos exigidos.

d) Por incapacidade permanente e, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, 
e aos 65 anos de idade, se homem, dos demais requisitos exigidos.

GABARITO: B.

Segundo o artigo 40, § 1º, incisos I a III da Constituição Federal.

1245. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura, também, 
aposentadorias. Nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, é possível afirmar:

I. Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido, quando insuscetível de readaptação – desobrigatória avaliações periódicas.

II. Aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 
70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar.

III. Aposentadoria, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de ida-
de, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos.

Está correto, APENAS, o contido em

a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.

d) Nenhuma das assertivas.

GABARITO: B.

Errada, “desobrigatória” – artigo 40, § 1º, incisos I da Constituição Federal.

Certa, artigo 40, § 1º, incisos II da Constituição Federal.

Certa, artigo 40, § 1º, incisos III da Constituição Federal.

1246. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo 
menos as aposentadorias e pensão por morte, sendo uma das aposentadorias a por incapa-
cidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando suscetível ou 
não de readaptação.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Incorre em erro quando afirma “suscetível ou não”, já que o artigo 40, § 1º, incisos I da 
Constituição Federal expressa apenas a hipóteses quando insuscetível.

1247. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo 
menos as aposentadorias e pensão por morte, sendo uma das aposentadorias, a compulsória 
com proventos integrais ao tempo de contribuição, apenas aos 75 anos de idade, na forma 
de lei complementar.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: ERRADO.

Ao afirmar “proventos integrais” e “apenas aos 75 anos” erra, já que os proventos são 
proporcionais e o artigo 40, § 1º, incisos II da Constituição Federal dispõe sobre aposen-
tadoria compulsória aos 70 e 75 anos de idade.

1248. (QUESTÃO INÉDITA) Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo 
menos as aposentadorias e pensão por morte, sendo uma das aposentadorias, no âmbito da 
União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda 
às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais 
requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como expressa o artigo 40, § 1º, incisos III da Constituição Federal.

1249. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre os segurados do Regime Geral e os servidores é possível afirmar que:

I. O servidor civil ocupante de cargo efetivo do Distrito Federal é excluído do Regime Geral 
de Previdência Social, desde que amparado por Regime Próprio.

II. Caso o servidor, amparado por regime próprio, seja requisitado para outro órgão cujo 
regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerá vinculado ao 
regime de origem.

III. Caso o servidor venha exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas 
pelo Regime Geral, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a essas atividades.

Está correto, APENAS, o contido em

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das assertivas.

GABARITO: C.

Certa, artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 10, parágrafo 1º do Decreto nº 3.048/99.

Certa, artigo 10, parágrafo 2º do Decreto nº 3.048/99.

1250. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre os segurados do Regime Geral e os servidores é possível afirmar que:

I. O servidor civil ocupante de cargo efetivo do Distrito Federal não é excluído do Regime 
Geral de Previdência Social, ainda que amparado por Regime Próprio.

II. Caso o servidor, amparado por regime próprio, seja requisitado para outro órgão cujo 
regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerá vinculado ao 
regime de origem.
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III. Caso o servidor venha exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas 
pelo Regime Geral, tornar-se-á segurado facultativo em relação a essas atividades.

Está correto, APENAS, o contido em

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das assertivas.

GABARITO: D.

Errada, “não é” e “ainda que” - artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

Certa - artigo 10, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “facultativo” - artigo 10, § 2º do Decreto nº 3.048/99.

1251. (QUESTÃO INÉDITA) Sônia, servidora ocupante de cargo efetivo da União, está amparada por re-
gime próprio de previdência social. Logo, está excluída do Regime Geral de Previdência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

De acordo com o artigo 10, caput do Decreto nº 3.048/99.

1252. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Fede-
ral de 1988: “O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposen-
tado por ________________ para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
________________, hipótese em que será ________________ a realização de avaliações pe-
riódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposen-
tadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo”, preencha a lacunas, respectivamente:

a) Incapacidade permanente, insuscetível de readaptação, obrigatória.

b) Incapacidade permanente, suscetível ou não de readaptação, obrigatória.

c) Invalidez, insuscetível de readaptação, obrigatória.

d) Invalidez, insuscetível de readaptação, facultada.

GABARITO: A.

O artigo 40, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988 expressa: incapacidade 
permanente, insuscetível de readaptação, obrigatória.

1253. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: AGU Cargo: Procurador Federal (adaptada)) Acerca do RGPS, 
julgue os itens a seguir.

A concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, em regra, exige período 
de carência de doze contribuições mensais. Todavia, a lei prevê casos em que a concessão do 
referido benefício independe de carência, entre os quais se inclui a situação na qual o segurado 
venha a ser vítima de moléstia profissional ou do trabalho.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: CERTO.

Em regra, é requerida a carência de 12 contribuições – artigo 25, inciso I da Lei nº 8.213/91 
– e, nos casos excepcionais do artigo 26, inciso II da Lei nº 8.213/91, independe de 
carência.

1254. (Ano: 2012 Banca: GSA CONCURSOS Órgão: IPRED – SP (adaptada)) O artigo 29, I do Decreto 3048/99, 
elucida que a concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência So-
cial, no caso de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade 
permanente, depende do seguinte período de carência, ressalvado o disposto no art. 30:

a) 15 contribuições mensais.

b) 6 contribuições mensais.

c) 24 contribuições mensais.

d) 12 contribuições mensais.

GABARITO: D.

Nos termos do artigo 29, inciso I do Decreto nº 3.048/99: A concessão das prestações 
pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no art. 30, 
depende dos seguintes períodos de carência: doze contribuições mensais, nos casos de 
auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente;

1255. (Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MPOG Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais – Previdência) À luz do 
Decreto nº 3.048/99, assinale a opção correta que correlaciona o tipo de segurada com a 
carência exigida, a concessão das prestações pecuniárias do salário-maternidade é devida:

a) À segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica, indepen-
dentemente de carência.

b) O salário-maternidade é devido exclusivamente à segurada empregada e à trabalha-
dora avulsa, independentemente de carência.

c) O salário-maternidade é devido à segurada contribuinte individual, independente-
mente de carência.

d) O salário-maternidade é devido exclusivamente à segurada empregada doméstica 
com vínculo de emprego.

e) O salário-maternidade é devido à segurada facultativa, independentemente de 
carência.

GABARITO: A.

O salário-maternidade independe de carência para as seguradas empregada, empregada 
doméstica e trabalhadora avulsa – artigo 30, II do Decreto nº 3.048/99

E depende de dez contribuições mensais para as seguradas contribuinte individual, es-
pecial e facultativa – artigo 29, III do Decreto nº 3.048/99.
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1256. (Ano: 2012 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: STJ Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária) Segundo a 
legislação sobre os planos de benefícios da previdência social, o período de carência é o 
número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 
ao benefício.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 26, caput do Decreto nº 3.048/99: Período de carência é o tempo 
correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que 
o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de con-
tribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal.

1257. (Ano: 2019 Banca: COPS-UEL Órgão: Prefeitura de Londrina - PR Cargo: Médico do Trabalho (adaptada)) Assi-
nale a alternativa que apresenta, corretamente, os benefícios previdenciários em que há 
inexigibilidade de carência.

a) Aposentadoria especial, salário-família e salário-maternidade.

b) Aposentadoria programada e salário-família.

c) Aposentadoria programada, auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão.

d) Auxílio-reclusão, salário-família e salário-maternidade.

e) Auxílio-acidente e salário-família.

GABARITO: E.
a) 180, não exige, depende da segurada.

b) 180 e não exige.

c) 180, 12 e 24.

d) 24, não exige, depende da segurada.

e) não exige e não exige – artigo 30, I do Decreto nº 3.048/99.

1258. (Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: IPM - JP Cargo: Agente Previdenciário - Assistente de Suporte de Previdência 

(adaptada)) Com relação ao período de carência do RGPS, assinale a alternativa correta.

a) Salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada 
doméstica - 90 contribuições mensais.

b) Salário-família e auxílio-acidente de qualquer natureza - independem de carência.

c) Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente 
- 24 contribuições mensais.

d) Reabilitação profissional - 180 contribuições mensais.

e) Aposentadoria programada e especial - 120 contribuições mensais.

GABARITO: B.

a) Errada: não exige – artigo 30, II do Decreto nº 3.048/99.

b) Certa: independe – artigo 30, I do Decreto nº 3.048/99.
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c) Errada: 12 contribuições mensais – artigo 29, I do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada: não exige – artigo 30, V do Decreto nº 3.048/99.

e) Errada: 180 contribuições mensais – artigo 29, II do Decreto nº 3.048/99.

1259. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Cargo: Técnico Previdenciário (adaptada)) Sobre os períodos de 
carência, considere:

I. O período de carência do auxílio por incapacidade temporária será sempre de 12 contri-
buições mensais, independente da causa da doença.

II. O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado sem a exigência de qualquer 
período de carência.

III. A aposentadoria especial tem prazo de carência de 180 contribuições mensais.

Está correto o que consta APENAS em:

a) II e IV.

b) III e IV.

c) I e II.

d) II e III.

e) I e IV.

GABARITO: D.

I. Errada: dependendo da doença, pode isentar a carência, conforme detalha o artigo 30, 
III e § 2º do Decreto nº 3.048/99.

II. Errada: exige-se 24 contribuições mensais – artigo 29, IV do Decreto nº 3.048/99.

III. Certa: artigo 29, II do Decreto nº 3.048/99.

1260. (Ano: 2018 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: PGE-AM Cargo: Procurador do Município (adaptada)) Considerando 
a legislação aplicável acerca do RGPS, julgue o item que se segue.

Os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade tem-
porária independem de carência quando originários de causa acidentária de qualquer natureza.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 30, III do Decreto nº 3.048/99: Independe de carência a concessão 
das seguintes prestações: auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por in-
capacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 
doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, 
seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com 
os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
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1261. (Ano: 2018 Banca: UERR Órgão: IPERON - RO Cargo: Tecnologia da Informação (adaptada)) Período de ca-
rência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário 
faça jus a um determinado benefício previdenciário. De acordo com a lei, o benefício que 
independe de carência é:

a) Aposentadoria por tempo de serviço.

b) Salário-maternidade.

c) Aposentadoria por idade.

d) Auxílio-acidente.

e) Aposentadoria especial.

GABARITO: D.

180 contribuições mensais.

Depende ou não, conforme a categoria da segurada.

180 contribuições mensais.

Independe de carência.

180 contribuições mensais.

1262. (Ano: 2018 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: TCE-MG Cargo: Auditor - Conselheiro Substituto 

(adaptada)) Independe de carência o salário maternidade para as seguradas empregada, 
trabalhadora avulsa e empregada doméstica.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 30, II do Decreto nº 3.048/99: Independe de carência a concessão 
das seguintes prestações: salário-maternidade, para as seguradas empregada, empregada 
doméstica e trabalhadora avulsa;

1263. (Ano: 2017 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF Cargo: Procurador Jurídico) A carência é o período mínimo 
de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. No 
entanto, alguns benefícios, como o auxílio-acidente, não dependem de carência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Segundo as redações dos artigos 26 e 30, I do Decreto nº 3.048/99.

1264. (Ano: 2016 Banca: VUNESP Órgão: IPSMI Cargo: Procurador (adaptada)) De acordo com o Decreto nº 
3.048/99, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data 
só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova 
filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 [um terço] do número de contribuições 
exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, deverá contar com ½ do número de contribuições exigidas a título de carên-
cia – artigo 27-A, caput do Decreto nº 3.048/99.

https://www.alfaconcursos.com.br


seguridade sociaL 697

1265. (Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador (HDT-UFT) 

(adaptada)) Assinale a alternativa que apresenta a doença ou afecção que garante ao cidadão 
segurado da Previdência Social o pedido de benefício de aposentadoria por incapacidade 
permanente com isenção de carência.

a) Amputação de quaisquer membros.

b) Hepatite assintomática.

c) Espondiloartrose anquilosante.

d) Depressão sem alienação mental.

e) Lesão por esforço repetitivo.

GABARITO: C.

O artigo 30, § 2º do Decreto nº 3.048/99 traz uma lista de doenças ou afecções que 
isentam a carência da aposentadoria por incapacidade permanente, sendo que espon-
diloartrose anquilosante está prevista no inciso XI.

1266. (Ano: 2015 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Defensor Público Federal (adaptada)) Acerca da ca-
rência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue o item a seguir. O salá-
rio-maternidade pago à segurada empregada, à segurada doméstica e à segurada avulsa, 
o auxílio-reclusão e o salário-família prescindem de carência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

O salário-família independe de carência, assim como o salário-maternidade, nos casos 
citados, porém o auxílio-reclusão exige 24 contribuições mensais.

Atenção: o verbo “prescindir” significa dispensar.

1267. (Ano: 2014 Banca: MPE-RS Órgão: MPE-RS Cargo: Assistente Social) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna tracejada do enunciado abaixo. Considerando que o acesso aos 
direitos previdenciários ocorre pela condição de segurado à previdência social, ________ 
corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 
beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos 
meses de suas competências.

a) A qualidade de segurado.

b) O tempo de contribuição.

c) O período de carência.

d) O tempo de filiação previdenciária.

e) O valor do benefício.

GABARITO: C.

Nos termos do artigo 26, caput do Decreto nº 3.048/99.
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1268. (Ano: 2014 Banca: TRF - 4ª REGIÃO Órgão: TRF - 4ª REGIÃO Cargo: Juiz Federal Substituto (adaptada)) O 
salário-maternidade, no caso das seguradas contribuintes individuais e das empregadas 
domésticas, depende do cumprimento de carência correspondente a dez contribuições 
mensais, período esse que poderá ser reduzido no caso de parto antecipado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Não é exigida a carência das empregadas domésticas – portanto, não ocorre antecipa-
ção –, porém as demais assertivas da questão estão corretas, conforme o artigo 29, III e 
parágrafo único e artigo 30, II, todos do Decreto nº 3.048/99.

1269. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Cargo: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador (adaptada)) 

De acordo com o Decreto no 3.048/99, em regra, a concessão do benefício do auxílio por 
incapacidade temporária:

a) Não possui período de carência pré-estabelecido.

b) Está sujeita a carência de doze contribuições mensais.

c) Está sujeita a carência de seis contribuições mensais.

d) Está sujeita a carência de quinze contribuições mensais.

e) Só estará sujeita ao período de carência se a concessão inicial for de, no mínimo, 
trinta dias.

GABARITO: B.

Como expressa o artigo 29, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

1270. (Ano: 2014 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Recife - PE Cargo: Procurador (adaptada)) A concessão das se-
guintes prestações da Previdência Social, independem de carência:

I. Pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente.

II. Reabilitação profissional.

III. Salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada 
doméstica. 

Está correto o que consta em:

a) I, II, III.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) III, apenas.

e) II, apenas.

GABARITO: C.

I. Errada: pensão por morte, depende ou não, conforme o dependente que receberá 
o benefício; auxílio-reclusão, 24 contribuições mensais; salário-família e auxílio-acidente 
independem.
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II. Certa: independe de carência – artigo 30, V do Decreto nº 3.048/99.

III. Certa: independe de carência – artigo 30, II do Decreto nº 3.048/99.

1271. (Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MPOG Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais – Previdência (adaptada)) 

O período de carência de 12 contribuições mensais é exigido para obtenção de auxílio-re-
clusão no Regime Geral da Previdência Social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, exige-se 24 contribuições mensais.

1272. (Ano: 2012 Banca: TRT 21R (RN) Órgão: TRT - 21ª Região (RN) Cargo: Juiz do Trabalho - 2ª Parte (adaptada)) 

Quanto ao direito ao auxílio por incapacidade, não é exigida carência se o trabalhador foi 
acometido de alienação mental, tuberculose ativa e neoplasia maligna.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos da lista do artigo 30, § 2º, incisos I, III e VI do Decreto 3.048/99.

1273. (Ano: 2021 Banca: SELECON Órgão: EMGEPRON Cargo: Médico do Trabalho) Segundo a legislação pre-
videnciária vigente, mantém-se a qualidade de segurado, independentemente de estar 
contribuindo ou não, até:

a) 8 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso.

b) 10 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

c) 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação 
compulsória.

d) 14 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar serviço militar.

GABARITO: C.

a) Errada: até 12 meses – artigo 13, inciso IV do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada: até 6 meses – artigo 13, inciso VI do Decreto nº 3.048/99.

c) Certa – artigo 13, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada: até 3 meses – artigo 13, inciso V do Decreto nº 3.048/99.

1274. (Ano: 2019 Banca: FADESP Órgão: Prefeitura de Marabá - PA Cargo: Médico Perito) O Decreto nº 3048, 
de 6 de maio de 1999, inciso VI, que aprova o Regulamento da Previdência Social, no seu 
Artigo 13, prevê que, após a cessação das contribuições, o segurado facultativo mantém 
a qualidade de segurado pelo prazo de até

a) 12 meses.

b) 4 meses.

c) 6 meses.

d) 9 meses.
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GABARITO: C.

Redação do artigo 13, inciso VI do Decreto nº 3.048/99: Mantém a qualidade de segurado, 
independentemente de contribuições até seis meses após a cessação das contribuições, 
o segurado facultativo.

1275. (Ano: 2019 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Campo Grande/MS Cargo: Procurador Municipal) Jorge, 
na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento 
de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais 
contribuições.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses 
após o livramento.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 13, inciso IV do Decreto nº 3.048/99: Mantém a qualidade de 
segurado, independentemente de contribuições até doze meses após o livramento, o 
segurado detido ou recluso;

1276. (Ano: 2018 Banca: Instituto Águia Órgão: CEAGESP Cargo: Advogado - Trabalhista) Mantém a qualidade de 
segurado, independentemente de contribuições, exceto:

a) Até 2 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar serviço militar.

b) Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segre-
gação compulsória.

c) Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

d) Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.

GABARITO: A.

A alternativa “a” está incorreta, pois o artigo 13, inciso V do Decreto nº 3.048/99 prevê 
até 3 meses.

As demais alternativas estão de acordo com os incisos III, VI e IV do artigo 13 do Decreto 
nº 3.048/99.

1277. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Cargo: Técnico Previdenciário) Mauro foi processado e con-
denado pela prática de crime tipificado pela Legislação Penal brasileira, estando, neste 
momento, cumprindo pena de reclusão. Neste caso, de acordo com a Lei n° 8.213/91, 
Mauro manterá a qualidade de segurado:

a) Independentemente de contribuições, até dezoito meses após o seu livramento.

b) Somente se continuar a recolher as contribuições devidas de acordo com a qualidade 
de segurado anterior à reclusão.

c) Independentemente de contribuições, até seis meses após o seu livramento.
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d) Independentemente de contribuições, até doze meses após o seu livramento.

e) Somente enquanto estiver recluso e independentemente de contribuições.

GABARITO: D.

Nos termos do artigo 15, inciso IV da Lei nº 8.213/91.

1278. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Cargo: Técnico Previdenciário) Camilo, segurado da Previdên-
cia Social, foi incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Neste caso, de 
acordo com a Lei n° 8213/91, Camilo:

a) Manterá a qualidade de segurado até 6 meses após o licenciamento, se houver no 
mínimo cento e vinte contribuições.

b) Manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 
meses após o licenciamento.

c) Manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 6 meses 
após o licenciamento.

d) Não manterá a qualidade de segurado, havendo expressa determinação legal neste 
sentido.

e) Manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 3 meses 
após o licenciamento.

GABARITO: E.

Como dita o artigo 15, inciso V da Lei nº 8.213/91.

1279. (Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 6ª Região (PE) Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária) Júlio, auxiliar 
de produção da Empresa Fios Especiais Ltda., foi injustamente dispensado, recebendo 
devidamente suas verbas rescisórias. Nesse caso, Júlio:

a) Manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de 
contribuições, até 12 meses após a cessação das contribuições.

b) Manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de 
contribuições, até 18 meses após a cessação das contribuições.

c) Não manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social após o término do 
recebimento das parcelas do Seguro-desemprego.

d) Manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, independentemente de 
contribuições, até 6 meses após a cessação das contribuições.

e) Não manterá sua qualidade de segurado da Previdência Social, mesmo recebendo as 
parcelas do Seguro-desemprego.

GABARITO: A.

Conforme a redação do artigo 15, inciso II da Lei nº 8.213/91.

1280. (Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: DPE-AM Cargo: Defensor Público) Conforme previsão contida no Plano 
de Benefícios da Previdência Social – Lei nº 8.213/91 – mantém a qualidade de segurado, 
independente de contribuições,

https://www.alfaconcursos.com.br


702

a) Quem está no gozo de benefício, limitado ao prazo máximo de 24 meses.

b) Até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar o serviço militar.

c) Até 24 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.

d) Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

e) Até 18 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segre-
gação compulsória.

GABARITO: D.

a) Errada, sem limite de prazo, em gozo de benefício, exceto o auxílio-acidente.

b) Errada, até 3 meses.

c) Errada, até 12 meses.

d) Certa - artigo 15, inciso VI da Lei nº 8.213/91.

e) Errada, até 12 meses.

1281. (Ano: 2016 Banca: RHS Consult Órgão: Prefeitura de Paraty - RJ Cargo: Procurador (adaptada)) Mantém a qua-
lidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação 
das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 15, inciso II da Lei nº 8.213/91.

1282. (Ano: 2016 Banca: RHS Consult Órgão: Prefeitura de Paraty - RJ Cargo: Procurador (adaptada)) Mantém a 
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 24 meses após cessar 
a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, até 12 meses (e não 24 meses), conforme a redação do artigo 15, inciso III 
da Lei nº 8.213/91.

1283. (Ano: 2016 Banca: RHS Consult Órgão: Prefeitura de Paraty - RJ Cargo: Procurador (adaptada)) Mantém a quali-

dade de segurado, independentemente de contribuições, até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, 
o segurado retido ou recluso.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na realidade, até 12 meses (e não 24 meses), conforme a redação do artigo 15, inciso 
IV da Lei nº 8.213/91.
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1284. (Ano: 2016 Banca: RHS Consult Órgão: Prefeitura de Paraty - RJ Cargo: Procurador (adaptada)) Mantém a 
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 [doze] meses após 
o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Isso porque, será mantida até 3 meses (e não 12 meses), conforme a redação do artigo 
15, inciso V da Lei nº 8.213/91.

1285. (Ano: 2016 Banca: RHS Consult Órgão: Prefeitura de Paraty - RJ Cargo: Procurador (adaptada)) Mantém a 
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 4 meses após a cessação 
das contribuições, o segurado facultativo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, até 6 meses (e não 4 meses), conforme a redação do artigo 15, inciso VI da 
Lei nº 8.213/91.

1286. (Ano: 2015 Banca: VUNESP Órgão: CRO-SP Cargo: Advogado Junior (adaptada)) De acordo com o art. 
13 do Decreto nº 3.048/99, mantém a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições

a) Até 24 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segre-
gação compulsória.

b) Até 18 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.

c) Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

d) Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar serviço militar.

e) Sem limite de prazo, quem está em gozo de qualquer benefício previdenciário.

GABARITO: D.

a) Errada, até 12 meses.

b) Errada, até 12 meses.

c) Errada, até 6 meses.

d) Certa – artigo 13, inciso V do Decreto nº 3.048/99.

e) Errada, sem limite em gozo de benefício, exceto auxílio-acidente.

1287. (Ano: 2015 Banca: AGU Órgão: PFE-INSS Cargo: Estagiário de Direito (adaptada)) Mantém a qualidade de 
segurado, independentemente de contribuições,

a) Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segre-
gação compulsória.

b) Por no máximo 36 meses, quem está em gozo de benefício por incapacidade de 
prestação continuada.
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c) Até 48 meses após a cessação das contribuições, o segurado obrigatório.

d) Até 18 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

GABARITO: A.

a) Certa – artigo 13, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

b) Errada, sem limite de prazo, exceto auxílio-acidente.

c) Errada, até 12 meses – com prorrogações possíveis (12 meses + 12 meses) que podem 
chegar até 36 meses, conforme o artigo 13, inciso II, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada, até 6 meses.

1288. (Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MPOG Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais – Previdência (adaptada)) 

Acerca do regulamento da previdência social, conforme o Decreto n. 3.048, de 6 de maio 
de 1999, mantém a qualidade de segurado, dependentemente de contribuições, sem limite 
de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio-acidente.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na verdade, “independentemente” (e não dependentemente), como dita o artigo 13, 
inciso I do Decreto nº 3.048/99.

1289. (Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: Petrobras Cargo: Assistente Social Júnior) Conforme o artigo 15º 
da Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribui-
ções até:

a) 24 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer ativi-
dade remunerada abrangida pela Previdência Social.

b) 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação 
compulsória.

c) 9 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.

d) 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para pres-
tar serviço militar

e) 3 meses após a cessão das contribuições, o segurado facultativo.

GABARITO: B.

a) Errada, até 12 meses – com possíveis prorrogações.

b) Certa – artigo 13, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

c) Errada, até 12 meses.

d) Errada, até 3 meses.

e) Errada, até 6 meses.
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1290. (Ano: 2008 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Alzira, estudante, 
filiou-se facultativamente ao regime geral de previdência social, passando a contribuir 
regularmente. Em razão de dificuldades financeiras, Alzira deixou de efetuar esse recolhi-
mento por oito meses. Nessa situação, Alzira não deixou de ser segurada, uma vez que a 
condição de segurado permanece por até doze meses após a cessação das contribuições.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Na realidade, deixou de ser segurada, pois é segurada facultativa, assim sua manutenção 
de qualidade – “período de graça” – detém uma regra específica de até 6 meses (e não 
12 meses), nos termos do artigo 13, VI do Decreto nº 3.048/99.

1291. (Ano: 2008 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social) Osvaldo cumpriu pena 
de reclusão devido à prática de crime de fraude contra a empresa em que trabalhava. No 
período em que esteve na empresa, Osvaldo era segurado da previdência social. Nessa 
situação, Osvaldo tem direito de continuar como segurado da previdência social por até 
18 meses após o seu livramento.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Até doze meses após o seu livramento (e não 18 meses), como dita o artigo 13, inciso IV 
do Decreto nº 3.048/99.

1292. (Ano: 2008 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social (adaptada)) Ronaldo, afas-
tado de suas atividades laborais, tem recebido auxílio por incapacidade temporária. Nessa 
situação, a condição de segurado de Ronaldo será mantida sem limite de prazo, enquanto 
estiver no gozo do benefício, independentemente de contribuição para a previdência social.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Regramento expresso no artigo 13, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

1293. (Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RN Prova: CESPE - 2009 - TCE-RN - Assessor Técnico Jurídico 

(adaptada)) Segundo a CF, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Conforme expressa o art. 201, § 4º da Constituição Federal de 1988: “É assegurado o 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios definidos em lei.”

1294. (Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Boa Vista - RR Prova: CESPE / CEBRASPE - 2004 - Pre-

feitura de Boa Vista - RR - Analista Jurídico) Julgue o item a seguir, a respeito do regime geral da 
previdência social [RGPS] no Brasil.
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De acordo com o texto constitucional, nenhum benefício pago pelo RGPS pode ser inferior ou 
igual a um salário mínimo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

De acordo com o art. 201, § 2º da Constituição Federal de 1988: “Nenhum benefício que 
substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor 
mensal inferior ao salário mínimo”.

Assim, os benefícios podem ter valor igual a um salário mínimo e, também, inferior – 
como o auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória.

1295. (Ano: 2013 Banca: COPS-UEL Órgão: Parana Previdência Prova: COPS-UEL - 2013 - Parana Previdência - Técnico 

– Previdenciário) O reajustamento dos benefícios previdenciários é assegurado, de forma a 
preservar-lhes o valor nominal, conforme critérios definidos em lei.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

Nos termos do art. 201, § 4º da Constituição Federal de 1988, a preservação é do valor 
real – e não nominal – por ser benefício previdenciário.

1296. (Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SERPRO Prova: CESPE - 2013 - SERPRO - Analista - Gestão de Pessoas) 

A norma constitucional estabelece que os benefícios do Regime Geral devem ser reajusta-
dos para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Em consonância com essa 
norma, o legislador estabeleceu que esses benefícios devem ser reajustados anualmente 
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação IBGE.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Como dita o art. 201, § 4º da Constituição Federal de 1988 e o art. 41-A, caput da Lei nº 
8.213/91.

1297. (Ano: 2013 Banca: COPS-UEL Órgão: Parana Previdência Prova: COPS-UEL - 2013 - Parana Previdência - Técnico 

– Previdenciário (adaptada)) Um benefício que substitua o rendimento do trabalho do segurado 
terá valor igual ao valor do rendimento mensal do segurado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

O art. 201, § 2º da Constituição Federal de 1988 garante apenas que esse benefício não 
terá valor inferior ao salário-mínimo, porém não equipara a quantia recebida na ativa 
(do segurado), já que, em regra, será apurada a renda mensal.
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1298. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91: “O valor dos benefícios 
em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, 
pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com 
base no IPCA-E, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

O índice utilizado não é o “IPCA-E”, mas sim o “INPC” – nos termos do art. 41-A, caput 
da Lei nº 8.213/91.

1299. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o reajustamento dos benefícios previdenciários é possível afirmar:

a) Tem seu índice apurado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.

b) A frequência é mensal.

c) Baseado no IPCA-E.

d) Tem o fim de preservar o valor real.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Errada, na verdade, apurado pela “Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE”.

Errada, é anual – art. 41-A, caput da Lei nº 8.213/91.

Errada, feito “com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC”.

Certa, art. 201, § 4º da Constituição Federal de 1988.

1300. (QUESTÃO INÉDITA) Salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal 
dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto:

a) O salário-família;

b) A pensão por morte;

c) O salário-maternidade;

d) A aposentadoria programada;

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Certa, art. 31, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

Certa, art. 31, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

Certa, art. 31, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

Errada, art. 53 do Decreto nº 3.048/99.
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1301. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 32 do Decreto nº 3.048/99: “O salário de be-
nefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este Regulamento, inclusive 
aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da ___________________ 
dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições 
a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das 
atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 142 da Constituição, considerados para a 
concessão do benefício, _____________________, correspondentes a __________________ 
do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, 
se posterior a essa competência”, preencha a lacunas, respectivamente.

a) Média aritmética simples, atualizados monetariamente, oitenta por cento.

b) Média aritmética, atualizados monetariamente, oitenta por cento.

c) Média aritmética simples, atualizados monetariamente, cem por cento.

d) Média aritmética simples, sem atualização monetária, cem por cento.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

A redação atual do art. 32 do Decreto nº 3.048/99 dita: Média aritmética simples, atua-
lizados monetariamente e cem por cento.

1302. (QUESTÃO INÉDITA) O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, 
nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Nos termos do art. 32, § 3º do Decreto nº 3.048/99.

1303. (QUESTÃO INÉDITA) Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais 
do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, 
sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o décimo terceiro salário.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Nos termos do arti. 32, § 4º do Decreto nº 3.048/99.

1304. (QUESTÃO INÉDITA) Quando não houver salário-de-contribuição no período básico de cálculo, 
será pago o valor mínimo de benefício para a pensão por morte, exceto para o salário-família 
e o auxílio-acidente.

Certo (   )                Errado (   ) 

https://www.alfaconcursos.com.br


seguridade sociaL 709

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Nos termos do art. 32, § 7º do Decreto nº 3.048/99.

1305. (QUESTÃO INÉDITA) Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exi-
gido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários 
de contrib uição e das remunerações, assim é vedada a utilização das contribuições excluídas 
para qualquer finalidade:

a) Inclusive para o acréscimo do percentual da renda mensal.

b) Inclusive para o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição 
e especial.

c) Inclusive para o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias 
por tempo de contribuição.

d) Exceto para a averbação em outro regime previdenciário.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

a) Certa, art. 32, § 27, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

b) Certa, art. 32, § 27, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

d) Certa, art. 32, § 27, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

e) Errada, “exceto” – art. 32, § 27, inciso IV do Decreto nº 3.048/99.

1306. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 33 do Decreto nº 3.048/99: “Todos os salários-
-de-contribuição utilizados no cálculo do salário-de-benefício serão corrigidos, ____________, 
de acordo com a variação integral do _______________, referente ao período decorrido a 
partir da primeira competência do salário-de-contribuição que compõe o período básico de 
cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu ___________”, 
preencha a lacunas, respectivamente:

a) Mês a mês, Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, valor real.

b) Mês a mês, Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, valor nominal.

c) Mês a mês, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, valor real.

d) Mês a mês, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, valor nominal.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

A redação atual do art. 33 do Decreto nº 3.048/99 dispõe: mês a mês, Índice Nacional 
de Preço ao Consumidor – INPC, valor real.
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1307. (QUESTÃO INÉDITA) O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades 
concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Nos termos do art. 34, caput do Decreto nº 3.048/99.

1308. (QUESTÃO INÉDITA) A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salá-
rio-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor:

a) Inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-de-contri-
buição, em todos os casos.

b) Inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-de-contri-
buição, exceto na “grande invalidez”.

c) Inferior ao do salário mínimo nem igual ao limite máximo do salário-de-contribuição.

d) Superior ao do salário mínimo nem igual ao limite máximo do salário-de-contribuição.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO

De acordo com a redação do art. 35, caput do Decreto nº 3.048/99.

1309. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre a renda mensal dos benefícios previdenciários do RGPS é possível 
afirmar que:

I. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais 
definidos neste Regulamento, para cada espécie, sobre o salário de benefício.

II. Se, na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio-acidente, 
o valor mensal da pensão por morte será calculado sem a incorporação do valor do 
auxílio-acidente.

III. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribui-
ção ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo 
nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, exceto na “grande invalidez”.

Está correto, APENAS, o contido em:

a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e III.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

I. Certa, art. 39, caput do Decreto nº 3.048/99.

II. Certa, art. 39, § 4º do Decreto nº 3.048/99.

III. Certa, art. 35, caput do Decreto nº 3.048/99.
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1310. (QUESTÃO INÉDITA) Conforme a redação do artigo 36, parágrafo 2º do Decreto nº 3.048/99: 
“No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham 
cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas _______________ 
o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, _______________, 
para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de 
contribuição, o _________________ e essa renda será recalculada quando da apresentação 
de prova dos salários de contribuição”, preencha a lacunas, respectivamente.

a) Não possam comprovar, será considerado, valor do salário-mínimo.

b) Não possam comprovar, não será considerado, valor do salário-mínimo.

c) Possam comprovar, será considerado, valor do salário-mínimo.

d) Possam comprovar, não será considerado, valor do salário-mínimo.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

A redação atual do art. 36, parágrafo 2º do Decreto nº 3.048/99 dispõe: não possam 
comprovar, será considerado, valor do salário-mínimo.

1311. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre a renda mensal dos benefícios previdenciários do RGPS é possível 
afirmar que:

I. Cabe à previdência social manter cadastro dos segurados com os informes necessários 
para o cálculo de sua renda mensal.

II. Se, na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio-acidente, o 
valor mensal da pensão por morte será calculado incorporando o valor do auxílio-acidente.

III. Para os segurados especiais, que contribuem sobre a comercialização da produção, é 
garantida a concessão, de aposentadoria por idade do trabalhador rural no valor de um 
salário-mínimo.

Está correto, APENAS, o contido em:

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) I e III.

GABARITO: E.

I. Certa, art. 36, § 5º do Decreto nº 3.048/99.

II. Errada, já que não incorpora – art. 39, § 4º do Decreto nº 3.048/99.

III. Certa, art. 39, § 2º, inciso I do Decreto nº 3.048/99.
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1312. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o reajustamento dos benefícios previdenciários do RGPS é possível 
afirmar:

a) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter provi-
sório, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

b) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter perma-
nente, o valor nominal, conforme critérios definidos em lei.

c) O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, semestralmente.

d) O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, com base no INPC, apurado 
pela Fundação IBGE.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Errada, “provisório” – art. 201, § 4º da CF/88.

Errada, “nominal” – art. 201, § 4º da CF/88.

Errada, “semestralmente” – art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

Certa – art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

1313. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: IPSM Prova: VUNESP - 2018 - IPSM - Médico Perito (adaptada)) Dentre as 
regras que prevalecem no Regime Geral, em relação à aposentadoria por incapacidade 
permanente, para a sua concessão, é obrigatório que o segurado esteja em gozo do auxílio 
por incapacidade temporária.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

Não é obrigatória a precedência de auxílio por incapacidade temporária, tanto que o art. 
43, caput do Decreto nº 3.048/99 prevê: “em gozo ou não de auxílio por incapacidade 
temporária”.

1314. (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: IPSM Prova: VUNESP - 2018 - IPSM - Médico Perito (adaptada)) Dentre as 
regras que prevalecem no Regime Geral, em relação à aposentadoria por incapacidade 
permanente, uma das condições para sua concessão é que o segurado seja considerado 
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Como dita o art. 43, caput do Decreto nº 3.048/99, a saber: A aposentadoria por incapa-
cidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, 
será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, 
for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício 
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de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer 
nessa condição.

1315. (Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGM - Manaus - AM Prova: CESPE - 2018 - PGM - Manaus - AM - 

Procurador do Município (adaptada)) Considerando a legislação aplicável acerca do RGPS, julgue 
o item que se segue.

Os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade tem-
porária independem de carência quando originários de causa acidentária de qualquer natureza.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

É uma das hipóteses de isenção de carência, nos termos do art. 30, inciso III do Decreto 
nº 3.048/99: “independe de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporá-
ria e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer 
natureza”.

1316. (Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Campo Grande - MS Prova: CESPE - 2019 - Prefeitura 

de Campo Grande - MS - Procurador Municipal (adaptada)) Acerca dos benefícios previdenciários, 
julgue o item subsequente.

Será automaticamente cessada, a partir da data do retorno, a aposentadoria do aposentado 
por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Conforme expressa o art. 48 do Decreto nº 3.048/99: o aposentado por incapacidade 
permanente que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria auto-
maticamente cessada, a partir da data de seu retorno, observado o disposto no art. 179 
(parcela de recuperação).

1317. (Ano: 2017 Banca: CONSULPLAN Órgão: TRF - 2ª REGIÃO Prova: CONSULPLAN - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista 

Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal (adaptada)) “Jerônimo era contribuinte individual, foi 
aposentado por incapacidade permanente aos 53 anos de idade e, na ocasião, necessitava 
do auxílio permanente de uma pessoa, daí porque contratou um cuidador. Passados alguns 
anos, e com o avanço da medicina, Jerônimo se recuperou e conseguiu um emprego.” 
Diante da situação retratada e da legislação previdenciária em vigor, assinale a alternativa 
correta.

a) Enquanto necessitou do auxílio permanente de uma pessoa, Jerônimo poderia re-
querer um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício.

b) Jerônimo é obrigado, sob pena de perda do benefício, a se submeter às cirurgias 
determinadas pelo INSS, mas não à transfusão de sangue.

c) O segurado em questão, por ter alcançado cinquenta anos, fica dispensado de realizar 
perícia a cada dois anos para verificar eventual recuperação.
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d) A aposentadoria em questão será paga a partir do 16º dia da invalidez e quitada na 
razão de 100% do salário de benefício até a obtenção do emprego.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

Certa, art. 45, caput do Decreto nº 3.048/99 (“grande invalidez”).

Errada, não é obrigado a se submeter a cirurgia, nem a transfusão de sangue - art. 46, § 
1º do Decreto nº 3.048/99.

Errada, as hipóteses de isenção do exame médico-pericial, previstas no art. 46, § 2º do 
Decreto nº 3.048/99, não incluem “cinquenta anos”, mas, além das hipóteses de isenção, 
é necessário atentar para os §§ 3º e 4º que preveem os casos de não aplicação dessa 
isenção.

Errada, a “parcela de recuperação” será paga conforme o art. 49 do Decreto nº 3.048/99.

1318. (Ano: 2016 Banca: IBFC Órgão: COMLURB Prova: IBFC - 2016 - COMLURB - Médico do Trabalho (adaptada)) Sobre 
a carência, quanto às contribuições à Previdência Social para obtenção de aposentadoria 
por incapacidade permanente, assinale a alternativa correta:

a) Será de 24 meses e não será exigida em caso de acidente de qualquer natureza.

b) Será de 12 meses e não será exigida em caso de acidente de qualquer natureza.

c) Será de no mínimo 12 meses e de 6 meses em caso de acidente.

d) Será de no mínimo 24 meses e de 12 meses em caso de acidente.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO

Nos termos dos arts. 29, I e 30, III ambos do Decreto nº 3.048/99.

1319. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PA Prova: CESPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Exter-

no - Área Administrativa - Serviço Social (adaptada)) Os benefícios previdenciários concedidos por 
incapacidade para o trabalho são o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria 
por incapacidade permanente, em situações que devem ser avaliadas de acordo com o 
contexto, podendo a incapacidade dever-se a causas estranhas à atividade laboral, a aci-
dente ou a doença do trabalho.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

As causas da incapacidade influenciarão na carência e nos percentuais incidentes sobre 
o salário de benefício, conforme o art. 44, incisos I e II do Decreto nº 3.048/99: 60%, 
com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos 
de contribuição, para os homens, ou quinze anos de contribuição, para as mulheres; ou 
100%, quando a aposentadoria decorrer de acidente de trabalho, doença profissional 
ou doença do trabalho.
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1320. (Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: PGE-MT Prova: FCC - 2016 - PGE-MT - Procurador do Estado (adaptada)) Quanto 
ao benefício de aposentadoria, dentre as normas reguladoras previdenciárias, consta que 
a concessão da aposentadora por incapacidade permanente em caso de doença profissio-
nal ou do trabalho no Regime Geral da Previdência Social depende de carência de doze 
contribuições mensais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

Independe de carência, conforme a redação do art. 30, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

1321. (Ano: 2016 Banca: COPESE - UFPI Órgão: Prefeitura de Timon - MA Prova: COPESE - UFPI - 2016 - Prefeitura de 

Timon - MA - Agente Comunitário de Saúde (adaptada)) São exigências para requerer o benefício de 
aposentadoria por incapacidade permanente:

a) Ter contribuído para a Previdência Social por, pelo menos, 15 anos.

b) Aos trabalhadores urbanos, é exigida a idade mínima de 55 anos para os homens e 
50 anos para as mulheres.

c) Aos trabalhadores urbanos, é exigida a idade mínima de 65 anos para os homens e 
60 anos para as mulheres.

d) Ser considerado, por meio de exame médico-pericial a cargo da Perícia Médica Federal, 
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 
que lhe garanta a subsistência.

e) Para trabalhadores rurais, a idade mínima é 60 anos para os homens e 55 anos para 
as mulheres.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Nos termos do art. 43, caput do Decreto nº 3.048/99: A aposentadoria por incapacidade 
permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será 
devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for 
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa 
condição.

1322. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: INSS Prova: CESPE - 2016 - INSS - Analista do Seguro Social - Serviço 

Social (adaptada)) Roberto, empregado na empresa Silva & Silva Ltda. há mais de um ano e 
oito meses, da qual recebe salário mensal equivalente a um salário mínimo, deverá afas-
tar-se do trabalho por quatro meses em função de um problema cardíaco atestado em 
perícia do INSS.

Caso, após seu afastamento do trabalho, Roberto não recupere a saúde, e se comprove incapaz 
para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, o INSS poderá conceder-lhe aposentadoria por incapacidade permanente.

Certo (   )                Errado (   ) 
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GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Já que cumpridos os requisitos do art. 43, caput do Decreto nº 3.048/99: A aposentadoria 
por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência (12 contribuições 
mensais) exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de 
auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insus-
cetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que 
lhe será paga enquanto permanecer nessa condição.

1323. (Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-PR Prova: CESPE - 2016 - TCE-PR – Auditor (adaptada)) Em 
abril de 2013, Jeane sofreu um acidente de trabalho, e o médico da empresa na qual ela 
trabalhava considerou-a incapaz para retornar a suas atividades e aconselhou-a a solicitar 
sua aposentadoria por incapacidade permanente. Representada por um advogado, Jeane 
ingressou diretamente em juízo com ação previdenciária, pleiteando a aposentadoria por 
invalidez.

Nessa situação hipotética, caso Jeane necessite de assistência permanente de outra pessoa, 
o valor da aposentadoria será acrescido de 25%, ainda que o valor do benefício atinja o limite 
máximo.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

SOLUÇÃO

Na concessão do acréscimo de 25% – “grande invalidez” – é permitida a superação do 
limite máximo – art. 45, inciso I do Decreto nº 3.048/99: devido ainda que o valor da 
aposentadoria atinja o limite máximo legal.

1324. (Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: CESPE - 2012 - STJ - Analista Judiciário - Área Judiciária 

(adaptada)) A concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade 
permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade, por meio de exame 
médico-pericial a cargo da Perícia Médica Federal, não sendo admissível ao requerente des-
se benefício fazer-se acompanhar, no momento do exame, de médico por ele remunerado.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

SOLUÇÃO

É admitido o acompanhando, no momento do exame, de médico por ele remunerado, 
segundo a redação do art. 43, § 1º do Decreto nº 3.048/99: de modo que o segurado 
possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança.

1325. (Ano: 2012 Banca: FCC Órgão: INSS Prova: FCC - 2012 - INSS - Perito Médico Previdenciário (adaptada)) Con-
forme prevê a legislação previdenciária, em relação ao benefício da aposentadoria por 
incapacidade permanente é correto afirmar que:

a) A sua concessão dependerá da verificação da condição de por meio de exame médi-
co-pericial a cargo da Perícia Médica Federal.
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b) Por sua natureza em nenhuma situação dependerá de período de carência.

c) Será devida apenas se o segurado estiver em gozo de auxílio por incapacidade 
temporária.

d) Não é devida ao segurado empregado doméstico.

e) Durante os primeiros trinta dias de afastamento da atividade por motivo de incapa-
cidade, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

Certa, art. 43, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

Errada, independe de carência nas hipóteses do art. 30, III do Decreto nº 3.048/99, nas de-
mais é exigida a carência de 12 contribuições mensais – art. 29, I do Decreto nº 3.048/99.

Errada, “em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária” do art. 43, caput do 
Decreto nº 3.048/99.

Errada, é devido o art. 44, § 1º, II do Decreto nº 3.048/99.

Errada, primeiros quinze dias – art. 44, § 2º, II do Decreto nº 3.048/99.

1326. (Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: TCM-BA Prova: FCC - 2011 - TCM-BA - Procurador Especial de Contas (adaptada)) 

Segundo as regras do Regime Geral da Previdência Social, o benefício da aposentadoria 
por incapacidade permanente é benefício:

a) Programado; reclama carência e não permite a volta ao trabalho durante seu gozo.

b) Não programado; não reclama carência e permite trabalho concomitante com o re-
cebimento, dentro das possibilidades do segurado.

c) Não programado; reclama carência, exceto se decorrente de acidente de trabalho; 
substitui os salários e não permite o retorno ao trabalho, durante sua concessão.

d) Não programado; reclama carência, inclusive se decorrente de acidente de trabalho; 
substitui os salários e não permite o retorno ao trabalho durante sua concessão.

e) Programado; reclama carência, exceto se decorrente de acidente de trabalho e per-
mite trabalho concomitante com o recebimento, dentro dos limites impostos pelo 
perito do INSS.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

Nos termos dos arts. 29, inciso I, 30, inciso III, 43 e 48, todos do Decreto nº 3.048/99.

1327. (Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BRB Prova: CESPE - 2010 - BRB - Médico do trabalho (adaptada)) 

A carência necessária para a concessão do benefício da aposentadoria por incapacidade 
permanente segue os mesmos moldes do auxílio por incapacidade temporária.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.
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SOLUÇÃO

Como dita os arts. 29, inciso I e 30, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

1328. (Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: INSS Prova: CESPE - 2008 - INSS - Técnico do Seguro Social (adapta-

da)) Moacir, aposentado por incapacidade permanente pelo regime geral de previdência 
social, recusa-se a submeter-se a tratamento cirúrgico por meio do qual poderá recuperar 
sua capacidade laborativa. Nessa situação, devido à recusa, Moacir terá seu benefício:

a) Cancelado imediatamente.

b) Mantido, já que tratamento cirúrgico é facultativo.

c) Suspenso até a cirurgia.

d) Cessado após a concessão de contraditório e ampla defesa.

GABARITO: B.

SOLUÇÃO

Mantido, já que o tratamento cirúrgico é facultativo – art. 46, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

1329. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social é 
possível afirmar que:

I. A lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à 
aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier 
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

II. Independerá de carência a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente 
ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alienação mental.

III. É exigida a carência de dez contribuições mensais para a concessão de aposentadoria 
por incapacidade permanente.

Está correto, APENAS, o contido em:

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) I e III.

GABARITO: A.

SOLUÇÃO

I. Certa, art. 43, § 2º do Decreto nº 3.048/99.

II. Certa, art.o 30, § 2º, inciso III do Decreto nº 3.048/99.

III. Errada, exigidas doze contribuições mensais – art. 29, inciso I do Decreto nº 
3.048/99.
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1330. (QUESTÃO INÉDITA) A aposentadoria por incapacidade permanente consistirá em renda mensal 
decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício de 
______, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 
o tempo de vinte anos de contribuição, para os homens, ou quinze anos de contribuição, para 
as mulheres e ______, quando a aposentadoria decorrer de acidente de trabalho, doença 
profissional e doença do trabalho. Preencha as lacunas, respectivamente.

a) 100% e 60%.

b) 91% e 100%.

c) 60% e 100%.

d) 100% e 91%.

GABARITO: C.

SOLUÇÃO

Conforme a redação do art. 44, incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

1331. (QUESTÃO INÉDITA) Independerá de carência a concessão de aposentadoria por incapacidade perma-
nente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido pelas seguintes doenças, exceto:

a) Tuberculose ativa.

b) Alienação mental.

c) Neoplasia maligna.

d) Cegueira.

e) Cardiopatia leve.

GABARITO: E.

SOLUÇÃO

A lista prevê “cardiopatia grave” (e não leve), as demais alternativas estão previstas no 
art. 30, § 2º, incisos I, III, VI e VII do Decreto nº 3.048/99.

1332. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre o adicional na aposentadoria por incapacidade permanente devido à 
necessidade de assistência permanente pelo segurado é possível afirmar que, exceto:

a) Será acréscimo de vinte e cinco por cento.

b) Devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal.

c) Recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado.

d) Devido, desde que não atinja o limite máximo legal.

GABARITO: D.

SOLUÇÃO

Conforme o art. 45, caput e incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

https://www.alfaconcursos.com.br


720

1333. (Ano: 2019 Banca: COPS-UEL Órgão: Prefeitura de Londrina/PR Cargo: Médico do Trabalho (adaptada)) Assi-
nale a alternativa que apresenta, corretamente, um benefício oferecido pela Previdência 
Social.

a) Reabilitação profissional.

b) Serviço Social.

c) Perícia Médica.

d) Aposentadoria programada

e) Atendimento do SUS.

GABARITO: D.

Aposentadoria programada é benefício previdenciário, os demais são serviços da Previ-
dência Social e da Saúde.

1334. (Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: IMBEL Cargo: Médico do Trabalho – Reaplicação (adaptada)) A aposentadoria 
programada exige dos segurados homens, 65 anos e 20 anos de trabalho e contribuição 
e das seguradas mulheres, 62 anos e 15 anos de contribuição, além da carência de 180 
contribuições mensais.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Nos termos do artigo 51 do Decreto nº 3.048/99.

1335. (Ano: 2013 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Cargo: Analista Judiciário - Oficial de Justiça 

Avaliador (adaptada)) Após vinte e cinco anos de efetivo magistério e completado 57 anos, 
além da carência, a professor terá direito à aposentadoria programada da professora, 
desde que cumprido todo o período de magistério no exercício da docência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

A função de magistério, exigida na aposentadoria da professora, incluí, além do exercício 
da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento 
pedagógicos – nos termos do artigo 54, § 2º do Decreto nº 3.048/99.

1336. (Ano: 2014 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: Câmara dos Deputados Cargo: Analista Legislativo - Consultor de 

Orçamento e Fiscalização Financeira (adaptada)) O professor que comprovar tempo exclusivo de 
dedicação ao magistério na educação fundamental e nos Ensinos Médio e Superior terá 
direito a regra especial de aposentadoria, consistente na redução de cinco anos nos requi-
sitos fixados para a aposentadoria, desde que a não tenha exercício as funções de direção 
de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógicos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

As funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagó-
gicos são consideradas função de magistério – nos termos do artigo 54, § 2º do Decreto 
nº 3.048/99.
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1337. (Ano: 2015 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: DPU Cargo: Defensor Público Federal (adaptada)) A respeito 
dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item.

Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magis-
tério na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e Médio, os requisitos de idade e de tempo 
de contribuição, quando se tratar de aposentadoria programada, serão reduzidos em três anos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

São reduzidos em cinco anos – em comparação com a aposentadoria programada –, 
conforme o artigo 201, § 8º da CF/88.

1338. (Ano: 2008 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: INSS Cargo: Técnico do Seguro Social (adaptada)) Firmino foi pro-
fessor do Ensino Fundamental durante 20 anos e hoje trabalha como gerente financeiro em 
uma empresa de exportação. Nessa situação, Firmino quando requerer sua aposentadoria 
não terá direito converter tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época, 
em tempo de serviço comum.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dita o artigo 54, § 4º do Decreto nº 3.048/99.

1339. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de São Luís/MA Cargo: Auditor de Controle Interno - Engenharia Elé-

trica (adaptada)) O professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério no Ensino Fundamental terá o requisito de idade reduzido em cinco 
anos, em relação à aposentadoria programada.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

São reduzidos em cinco anos – em comparação com a aposentadoria programada –, 
segundo a redação do artigo 201, § 8º da CF/88.

1340. (Ano: 2012 Banca: CESPE/CEBRASPE Órgão: DPE-AC Cargo: Defensor Público (adaptada)) A aposentadoria 
dos professores que atuam no Ensino Fundamental e Médio mantida por meio de Emenda 
Constitucional nº 103/2019.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do artigo 201, § 8º da CF/88, 
mas não extinguiu a aposentadoria do professor.

1341. (Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TCM-RJ Cargo: Auditor-Substituto de Conselheiro (adaptada)) No Regime Geral 
de Previdência Social, a aposentadoria programada será devida ao segurado que preencher 
os seguintes requisitos em relação à carência e à idade, 180 contribuições mensais, 65 
anos se homem, 62 anos se mulher, respectivamente.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.
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Como expressa o artigo 51 do Decreto nº 3.048/99.

1342. (Ano: 2018 Banca: CONSESP Órgão: Prefeitura de Extrema/MG Cargo: Analista Previdenciário (adaptada)) Sobre 
os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social é possível afirmar que:

I. Nos casos de aposentadoria programada, exige-se 120 contribuições mensais.

II. Para fins de apuração do tempo de contribuição, é vedada a inclusão de tempo fictício.

III. É possível a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época, 
em tempo de serviço comum.

Está correto, APENAS, o contido em:

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) I e III.

GABARITO: D.

I. Errada, exige-se 180 contribuições mensais.

II. Certa, é vedada – artigo 51, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

III. Errada, não “é possível”, mas sim vedado.

1343. (QUESTÃO INÉDITA) O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de 
benefício com acréscimo de:

a) Dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 
anos de contribuição para homens e mulheres.

b) Um ponto percentual para cada dois anos de contribuição que exceder o tempo de 
20 anos de contribuição, para os homens, ou de 15 anos de contribuição, para as 
mulheres.

c) Dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 
20 anos de contribuição, para os homens, ou de 15 anos de contribuição, para as 
mulheres.

d) Um ponto percentual para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos 
de contribuição para homens e mulheres.

GABARITO: C.

Nos termos do artigo 53 do Decreto nº 3.048/99.

1344. (QUESTÃO INÉDITA) A aposentadoria programada depende do período de carência de:

a) 180 contribuições mensais.

b) 12 contribuições mensais.

c) Independe de contribuições mensais.

d) 120 contribuições mensais.
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GABARITO: A.

Conforme o artigo 29, inciso II do Decreto nº 3.048/99.

1345. (QUESTÃO INÉDITA) É assegurado o reajustamento da aposentadoria programada (benefício 
previdenciário) para preservar-lhe, em caráter permanente, o:

a) valor nominal.

b) valor real.

c) valor nominal, preferencialmente.

d) valor real, subsidiariamente.

GABARITO: B.

Como dita o artigo 201, § 4º da Constituição Federal de 1988.

1346. (QUESTÃO INÉDITA) No Regime Geral de Previdência Social, a aposentadoria programada é um:

a) prestação previdenciária paga ao assistido.

b) serviço previdenciário pago ao segurado.

c) benefício previdenciário pago ao dependente, já que programado.

d) benefício previdenciário pago ao segurado.

GABARITO: D.

Como expressa o artigo 25, inciso I, alínea “b” do Decreto nº 3.048/99.

1347. (QUESTÃO INÉDITA) Para fins de concessão da aposentadoria do professor, considera-se função de 
magistério aquela exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica 
em seus diversos níveis e modalidades:

a) Apenas o exercício da docência.

b) Incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e 
de coordenação e assessoramento pedagógicos.

c) Excluídas as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessora-
mento pedagógicos.

d) Apenas o exercício da docência e a função de direção de unidade escolar.

e) Apenas o exercício da docência e a função de coordenação pedagógica.

GABARITO: B.

Nos termos do artigo 54, § 2º do Decreto nº 3.048/99.

1348. (QUESTÃO INÉDITA) Para a aposentadoria do professor, além da carência e do requisito etário, 
é exigida comprovação de exclusivo tempo de efetivo exercício em função de magistério na 
educação:

a) Infantil, no Ensino Fundamental, apenas.

b) Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e Superior.
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c) No Ensino Fundamental e Ensino Médio, exclusivamente.

d) Infantil, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio.

GABARITO: D.

Conforme a redação do artigo 54, caput do Decreto nº 3.048/99.

1349. (QUESTÃO INÉDITA) Acerca da aposentadoria do professor é correto afirmar, exceto:

a) O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de 
magistério na Educação Infantil, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio.

b) Será exigido da professora o requisito etário de 57 anos.

c) Será exigido do professor o requisito etário de 60 anos.

d) É possível a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer 
época, em tempo de serviço comum.

GABARITO: D.

a) Certa, artigo 54, caput do Decreto nº 3.048/99.

b) Certa, artigo 54, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

c) Certa, artigo 54, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

d) Errada, pois “é vedada” – artigo 54, §4º do Decreto nº 3.048/99.

1350. (QUESTÃO INÉDITA) É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos ter-
mos da lei, obedecidas 65 anos, se homem, e 62 anos, se mulher, observado tempo mínimo 
de contribuição e carência.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: CERTO.

Como dispõe o artigo 201. § 7º da Constituição Federal.

1351. (QUESTÃO INÉDITA) A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exi-
gido, será devida ao segurado que cumprir, cumulativamente, 62 anos, se mulher, e 65 anos, 
se homem e 15 anos de tempo de contribuição, para ambos.

Certo (   )                Errado (   ) 

GABARITO: ERRADO.

Incorretamente afirma 15 anos de tempo de contribuição “para ambos”, já que, para os 
homens – diferentemente das mulheres –, são requeridos 20 anos de tempo de contri-
buição, segundo o artigo 51, incisos I e II do Decreto nº 3.048/99.

1352. (QUESTÃO INÉDITA) João, professor universitário, dedica-se à docência há mais de 30 anos. Hoje, 
com 60 anos deseja requerer sua aposentadoria de professor com requisitos diferenciados. 
Nessa situação, João terá seu requerimento, protocolado no INSS,

a) Deferido, já que se dedicou exclusivamente à docência.

b) Deferido, por atender a todos os requisitos.
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c) Indeferido, visto que a dedicação foi de Ensino Superior não abrangido nas hipóteses 
de função de magistério.

d) Indeferido por não alcançar o tempo de contribuição requerido ao professor.

GABARITO: C.

Isso porque, o ensino superior não faz parte das hipóteses descritas no artigo 54, § 2º 
do Decreto nº 3.048/99.
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