
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela,

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo,

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao

mesmo tempo em que nos educa.

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está,

certamente, entre as principais causas da intolerância

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e

os povos vindos do norte do continente africano que buscam

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos.

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de

integração global decorrente da modernização dos meios de

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB2A1-I, julgue os itens que se

seguem.

Um dos principais desencadeadores do etnocentrismo é a

xenofobia.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q2.

Não se concebe que um ato normativo de qualquer

natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou

impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos

normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do

próprio Estado de direito: é inaceitável que um texto legal não seja

entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois,

necessariamente, clareza e concisão.

Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da

Presidência da República. 2.ª ed. Brasília, 2002.

Texto 12A1AAA



— A polícia parisiense — disse ele — é extremamente

hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes,

engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos

conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo

especial. Assim, quando o delegado G... nos contou,

pormenorizadamente, a maneira pela qual realizou suas

pesquisas no Hotel D..., não tive dúvida de que efetuara

uma investigação satisfatória (...) até o ponto a que chegou

o seu trabalho.

— Até o ponto a que chegou o seu trabalho? —

perguntei.

— Sim — respondeu Dupin. — As medidas adotadas

não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, mas

realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse

depositada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes,

sem dúvida, a teriam encontrado.

Ri, simplesmente — mas ele parecia haver dito tudo

aquilo com a máxima seriedade.

— As medidas, pois — prosseguiu —, eram boas em

seu gênero, e foram bem executadas: seu defeito residia em

serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um certo

conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado,

uma espécie de leito de Procusto, ao qual procura adaptar à

força todos os seus planos. Mas, no caso em apreço, cometeu

uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado

superficial. (...) E, se o delegado e toda a sua corte têm

cometido tantos enganos, isso se deve (...) a uma apreciação

inexata, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência

daqueles com quem se metem. Consideram engenhosas apenas

as suas próprias ideias e, ao procurar alguma coisa que se ache

escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios

teriam empregado para escondê-la. Estão certos apenas num

ponto: naquele em que sua engenhosidade representa fielmente

a da massa; mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da

deles, o malfeitor, naturalmente, os engana. Isso sempre

acontece quando a astúcia deste último está acima da deles e,

muito frequentemente, quando está abaixo. Não variam seu

sistema de investigação; na melhor das hipóteses, quando são

instigados por algum caso insólito, ou por alguma recompensa

extraordinária, ampliam ou exageram os seus modos de agir

habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios.

(...) Você compreenderá, agora, o que eu queria dizer ao

afirmar que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro

do raio de investigação do nosso delegado — ou, em outras

palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos

princípios do delegado —, sua descoberta seria uma questão

inteiramente fora de dúvida. Este funcionário, porém, se

enganou por completo, e a fonte remota de seu fracasso reside

na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu

renome de poeta. Segundo o delegado, todos os poetas são

idiotas — e, neste caso, ele é apenas culpado de uma non

distributio medii, ao inferir que todos os poetas são idiotas.

— Mas ele é realmente poeta? — perguntei. — Sei

que são dois irmãos, e que ambos adquiriram renome nas

letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o

cálculo diferencial. É um matemático, e não um poeta.

— Você está enganado. Conheço-o bem. E ambas as

coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem; como

mero matemático, não raciocinaria de modo algum, e ficaria,

assim, à mercê do delegado.

— Você me surpreende — respondi — com essas

opiniões, que têm sido desmentidas pela voz do mundo.

Naturalmente, não quererá destruir, de um golpe, ideias

amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é há

muito considerada como a razão par excellence.

Edgar Allan Poe. A carta roubada. In: Histórias extraordinárias. Victor

Civita, 1981. Tradução de Brenno Silveira e outros.



No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto 12A1AAA,

julgue os próximos itens.

O primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo,

pois apresenta as características da “polícia parisiense”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

de outros elementos de sequenciação textual

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q4.

Texto CB1A1-I 

Escrita, secreta e submetida, para construir as suas 

provas, a regras rigorosas, a investigação penal é uma 

máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. 

E, por isso mesmo, esse procedimento tende necessariamente 

para a confissão, embora em direito estrito não a exija. 

Por duas razões: em primeiro lugar, porque constitui uma



prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, 

nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios; 

a confissão, desde que seja devidamente feita, quase 

exime o acusador de fornecer outras provas (em todo o caso, 

as mais difíceis); em segundo, a única maneira para 

que esse procedimento perca toda a sua autoridade unívoca 

e para que se torne uma vitória efetivamente obtida sobre 

o acusado, a única maneira para que a verdade exerça todo 

o seu poder, é que o criminoso assuma o seu próprio 

crime e assine aquilo que foi sábia e obscuramente 

construído pela investigação. 

No interior do crime reconstituído por escrito, 

o criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. 

Ato do sujeito criminoso, responsável e falante, a confissão 

é a peça complementar de uma investigação escrita e secreta. 

Daí a importância que todo processo de tipo inquisitorial 

atribui à confissão. 

Por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral 

das provas, como se fosse apenas mais uma: não é a evidentia 

rei; tal como a mais forte das provas, não pode por si só 

implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios 

anexos e presunções, pois já houve acusados que se declararam 

culpados de crimes que não cometeram; se não tiver em sua 

posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz deverá 

então fazer investigações complementares. Mas, por outro lado, 

a confissão triunfa sobre quaisquer outras provas. Até certo 

ponto, transcende-as; elemento no cálculo da verdade, a 

confissão é também o ato pelo qual o réu aceita a acusação e 

reconhece os seus bons fundamentos; transforma uma 

investigação feita sem a sua participação em uma afirmação 

voluntária.

Michel Foucault. Vigiar e punir – nascimento da prisão.

Trad. Pedro Elói Duarte. Ed. 70: 2013 (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto CB1A1-I,

julgue os itens a seguir.

A palavra “Daí” (R.22) faz referência ao trecho “No interior

do crime reconstituído por escrito” (R.18).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q5.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.



Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q6.

Internet: <www.mulher.df.gov.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

No terceiro período do texto, a conjunção “ou” está associada

ao valor de inclusão e a conjunção “e” associada ao valor de

sequenciação temporal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q7.



Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas,

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul,

o Nudetective.

O programa executa em minutos uma busca que

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo

pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives,

smartphones e demais mídias de armazenamento.

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção

de imagens apresentou mais de 90% de acerto.

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele.

Começava a revolução em termos de investigação criminal

de pornografia infantil.

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que

economiza tempo e dinheiro.

A licença de uso do software, que é programado em

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa

ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam.

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

No período em que se insere, o termo “Logo” (R.13) expressa

uma ideia de conclusão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q8.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de 

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto 

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso 

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela, 

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou 

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma 

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo, 

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a 

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem 

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica



desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que 

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência 

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e 

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao 

mesmo tempo em que nos educa. 

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica 

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão 

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se 

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, 

certamente, entre as principais causas da intolerância 

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações 

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e 

os povos vindos do norte do continente africano que buscam 

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos. 

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de 

integração global decorrente da modernização dos meios de 

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e 

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto

CB2A1-I, julgue os próximos itens.

A inserção de uma vírgula após “global” (R.26) alteraria os

sentidos originais do texto, mas não sua correção gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já 

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a 

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a



possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar 

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa 

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q10.

Aula de Português

A linguagem

na ponta da língua,

tão fácil de falar

e de entender.

A linguagem

na superfície estrelada de letras,

sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,

e vai desmatando

o amazonas de minha ignorância.

Figuras de gramática, esquipáticas,

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,

em que levava e dava pontapé,

a língua, breve língua entrecortada

do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

Carlos Drummond de Andrade. Poesia Completa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.1089.

A respeito dos aspectos gramaticais desse poema, julgue os itens a

seguir.

Considerando-se as regências do verbo esquecer prescritas 

para o português, estaria correta a seguinte reescrita para a



oração “Já esqueci a língua” (v.13): Já esqueci da língua.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q11.

Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas,

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul,

o Nudetective.

O programa executa em minutos uma busca que

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo

pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives,

smartphones e demais mídias de armazenamento.

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção

de imagens apresentou mais de 90% de acerto.

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele.

Começava a revolução em termos de investigação criminal

de pornografia infantil.

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que

economiza tempo e dinheiro.

A licença de uso do software, que é programado em

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa

ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam.

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta”

(R.20) manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no

trecho, o vocábulo “a” antecede palavras no feminino.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE



Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q13.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de 

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto 

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso 

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela, 

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou 

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma 

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo, 

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a 

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem 

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica 

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que 

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência 

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e 

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao 

mesmo tempo em que nos educa. 

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica 

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão



etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se 

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, 

certamente, entre as principais causas da intolerância 

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações 

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e 

os povos vindos do norte do continente africano que buscam 

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos. 

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de 

integração global decorrente da modernização dos meios de 

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e 

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto

CB2A1-I, julgue os próximos itens.

O trecho “Tomar conhecimento (...) preconceituosa”

(R. 16 a 18) poderia ser reescrito, sem prejuízo da correção

gramatical e do sentido do texto, da seguinte forma: Tomar

conhecimento do outro sem aceitar a lógica de seu pensamento

e sem acatar a lógica de seus hábitos acabam gerando uma

visão etnocêntrica e preconceituosa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Correspondência oficial conforme Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q14.

Com base nas Normas para Padronização de Documentos da

Universidade de Brasília (NPD/UnB), julgue os itens a seguir,

acerca de aspectos gerais da redação oficial.

Deve-se evitar o emprego de expressões evasivas, como para

as providências necessárias, em despachos, devido à clareza

e à objetividade requeridas para esse tipo de documento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q15.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q16.

No que se refere a ética no serviço público, julgue o próximo item,

com base no Decreto nº 1.171/1994 — Código de Ética

Profissional do Serviço Público.

Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de

exercer sua função com finalidade estranha ao interesse

público, mesmo que observadas as formalidades legais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q17.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público,

mas irão adquirir estabilidade somente após três anos de

efetivo exercício.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q18.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE



Q19.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q20.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q21.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores

públicos federais e à ética no serviço público.

Em caso de licença por motivo de doença de enteado de

servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso,

sendo retomado ao término do período da licença.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q22.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.



Segundo a Lei nº 8.112/1990, o servidor público que deseje

candidatar-se a um cargo eletivo terá direito a licença, com

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q23.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q24.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao

serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão

por insubsistência dos motivos da aposentadoria por

invalidez.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q25.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q26.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q27.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 

 

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 

 

 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado 

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário. 

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo 

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor 

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos



cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 

 

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético 

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei 

nº 8.112/1990. 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q28.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes

públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas

sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo

que praticar ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q29.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver

o ressarcimento integral do dano.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e

modalidades

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q30.

Com relação ao processo administrativo federal, julgue os itens

que se seguem.



A interpretação da norma administrativa deve observar o fim

público a que tal norma se dirige, vedada aplicação retroativa

de nova interpretação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q31.

Acerca de licitações, julgue os itens subsequentes.

Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é

inexigível a licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q32.

A respeito do Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue

o seguinte item.

Na estrutura administrativa da Universidade de Brasília, o

Conselho Administrativo constitui o órgão máximo da

instituição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q33.

Julgue os itens seguintes, relativos à classificação das Constituições

e à organização político-administrativa.

O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase

cem vezes em razão de emendas constitucionais não é

suficiente para classificar a vigente Constituição Federal

brasileira como flexível.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE



Q34.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem

status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade

pública que a eles desobedecer estará sujeita a

responsabilização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q35.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q36.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q37.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é 

espanhol e mora em Londres, nasceu 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

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q38.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral

mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão

de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou

por decreto do presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q40.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Para exercer função de confiança na administração pública,

o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q41.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Transportes

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q42.

No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias

avançam e as capitais perdem espaço. Apesar dessa tendência, a

riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas

seis municípios — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,

Belo Horizonte e Manaus — responde por um quarto de toda a

riqueza no país.

O Globo, 18/12/2013, p. 23 (com adaptações).

Com base no fragmento de texto acima e nos diversos aspectos que

envolvem o tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.

O fato de não contar com ligação aérea com o exterior dificulta

a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de

reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q43.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal 

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema 

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e 

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,



o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações). 

 

 

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que 

se seguem. 

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Economia

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q44.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q45.

Pouco a pouco, o Brasil começou a se recuperar

dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou

dez dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis

e distribuição de alimentos e insumos médicos, o que deixou

o país à beira de um colapso.

Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que

pararam o Brasil. Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto apresentado e aspectos

a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

A alta nos preços do óleo dísel foi o principal motivo

da greve dos caminhoneiros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q46.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Saúde

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q47.

As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa

de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram

responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de

balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o

estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%

das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças

respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no

Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como

medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de

redução dos casos de dengue e zika no país.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Cultura

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q48.



Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações).

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.

Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência

de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Tecnologia

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q49.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Energia



Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q50.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes

renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q51.

 

 

Em um mundo globalizado, nada mais natural que 

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um 

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há 

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens 

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de 

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias 

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes 

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros 

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca 

a própria França. 

 

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018. 

Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações). 

 

 

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,



julgue os itens subsequentes. 

O continente africano é, na contemporaneidade, um dos

principais espaços de escoamento de mão de obra imigrante.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q52.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para

resolver o problema”, afirmou.

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas

regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo, em 2016, e do

Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre

exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q53.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa 

o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local 

da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios 

da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. 

Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico 

de navegação e identificou que um dos sítios acessados com 

sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1. 

 

 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens 

a seguir.



O sistema operacional utilizado na estação de trabalho

de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender,

composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre

outras.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q54.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de

noções de sistema operacional.

João recebeu a tarefa de criar um arquivo de texto que

contivesse a lista com os nomes dos subdiretórios e arquivos

constantes no seu diretório home como usuário do Linux.

Nessa situação, uma das formas de João executar essa tarefa é,

por exemplo, acessar o diretório /tmp e digitar o seguinte comando.

ls -la /home/joao > lista.txt

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos

e suas extensões

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q55.

Julgue os próximos itens, relativos à edição de planilhas e textos.

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft

Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro

arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como

CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo,

também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente

para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que,

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente

o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da

comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja

igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será

impossível fazer a comparação e busca solicitada

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup



Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q56.

Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos

itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,

duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo

Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma

terceira versão, a mais antiga será substituída.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q57.

Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q58.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de

células especificadas em um intervalo segundo um critério ou

uma condição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q59.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Navegadores web / Firefox

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q60.

No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, aos

programas de correio eletrônico e aos sítios de busca e pesquisa na

Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags

às páginas dos sítios favoritos, de modo que, com esse recurso,

o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio

digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais

de uma tag para cada página favorita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Navegadores web / Chrome

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q61.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q62.

A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos

e procedimentos associados a Internet/intranet, julgue os itens

seguintes.

Nas ferramentas de busca, o indexador é o programa que

navega autonomamente pela Internet, localizando e varrendo

os documentos em busca de palavras-chaves para compor

a base de dados da pesquisa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração Geral / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q63.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

A existência de roteiros-padrão a serem seguidos na execução

de tarefas em um órgão público guarda similaridade com

procedimentos típicos da teoria clássica da administração.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão

pública

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q64.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

Em função da evolução da administração pública brasileira, a

visão globalizada da gestão deve prevalecer sobre uma visão

analítica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q65.

Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue os

itens a seguir.

Planejamento, organização, direção e controle são

considerados funções básicas e interdependentes na

administração das organizações modernas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q66.

Acerca das funções administrativas, julgue os itens a seguir.

A definição dos negócios e mercados em que se pretende atuar, 

o estabelecimento de objetivos de curto e longo prazos e a 

criação de canais de comunicação com colaboradores para



estimular seu envolvimento nas ações organizacionais são 

ações típicas do planejamento organizacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Análise competitiva e estratégias genéricas

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q67.

Julgue os próximos itens, em relação ao planejamento

organizacional, às escolas de planejamento estratégico e aos

modelos SWOT e Porter.

A elaboração de planejamento alicerçado em técnicas

especializadas retrata características da escola de concepção,

também categorizada como uma escola descritiva.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Redes e alianças

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q68.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento tático; Planejamento operacional

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q69.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.

Em um processo de planejamento estratégico, deve-se

primeiramente realizar a análise da situação do ambiente para,

em seguida, definirem-se os objetivos a serem alcançados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Administração por objetivos



Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q70.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do processo de

planejamento.

A administração por objetivos tem como características o

estabelecimento conjunto de objetivos entre subordinados e

superiores hierárquicos, o apoio e o fornecimento de recursos

para a realização das tarefas pelos superiores e a avaliação

conjunta, por subordinados e superiores, dos resultados

obtidos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Balanced scorecard

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q71.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.

Situação hipotética: Na elaboração do planejamento

estratégico de um órgão público que utiliza a metodologia

BSC (balanced scorecard), definiu-se o objetivo estratégico

“desenvolver competências de liderança”. Assertiva: Nessa

metodologia, o referido objetivo deve ser classificado na

perspectiva interna.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo decisório

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q72.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

Situação hipotética: Duas pessoas tomam decisões

diferentes em relação a um mesmo fato devido aos seus

níveis de conhecimento e percepções sobre o assunto.

Assertiva: É correto afirmar que esses processos decisórios

estão ancorados em fatores sociais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Organização / Estrutura organizacional

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q73.



Julgue os próximos itens, no que se refere a tipos

de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios

de departamentalização.

A estrutura de um órgão administrativo situado em

Teresina – PI que atenda somente a cidadãos residentes

e domiciliados em municípios do estado do Piauí está

baseada em área geográfica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q74.

Julgue os próximos itens, no que se refere a tipos

de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios

de departamentalização.

O critério de departamentalização funcional, segundo

o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas

são agrupadas nos departamentos, é o mais apropriado

para atender às necessidades das organizações modernas

na prestação de serviços em ambientes globalizados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Organização / Organização informal

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os itens subsequentes, referentes a organização e sua

estrutura.

A organização informal caracteriza-se por grupos formados

a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns,

inspirados por formadores de opinião e influenciadores

de atitudes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Organização / Cultura organizacional

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q76.

Acerca da cultura organizacional, julgue os itens seguintes.

Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico

e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Direção / Motivação e liderança

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q77.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais

eficaz para instituições públicas alcançarem melhores

resultados operacionais e maior qualidade de atendimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Direção / Comunicação

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q78.

Acerca de cultura, comunicação, liderança e motivação em

organizações, julgue os itens a seguir.

Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando

se tem envio de informação exclusivamente por uma pessoa

a outra.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Direção / Descentralização e delegação

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q79.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A centralização constitui um dos princípios fundamentais da

administração pública burocrática clássica; a descentralização,

por sua vez, constitui elemento básico para um modelo de

administração pública gerencial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Controle / Características; ipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q80.



No que se refere a cenários, metodologias e ferramentas para

medição de desempenho organizacional, julgue os itens que se

seguem.

Cenário diz respeito ao processo em que se identificam, se

classificam e se avaliam as variáveis ambientais,

analisando-se em que medida elas afetam ou podem afetar o

desempenho da organização, transformando-se em

oportunidades ou ameaças.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q81.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q82.

Com referência à gestão de pessoas em uma organização, julgue os

itens seguintes.

A necessidade do aumento da produtividade nas organizações

tornou o trabalho mais flexível, o que rompeu com as

identidades e os papéis profissionais definidos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q83.

Acerca da gestão de pessoas em organizações, julgue os itens a

seguir.

Um processo de seleção de pessoas terá validade se os

procedimentos utilizados medirem adequadamente os

atributos dos candidatos a serem selecionados.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q84.

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de pessoas nas

organizações.

As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação

dos principais requisitos funcionais e características

comportamentais que sustentam a realização das atividades

previstas nos postos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q85.

Em relação à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

A capacitação de pessoas no âmbito das organizações envolve,

entre outros, temas complexos como a preparação de

lideranças e a educação corporativa continuada.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q86.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

A adoção de políticas de reconhecimento e valorização do

desempenho dos empregados favorece a motivação daqueles

menos engajados com o propósito da instituição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q87.



Com relação à gestão da qualidade no contexto organizacional,

julgue os itens a seguir.

Apoia-se no método de William E. Deming o programa

de qualidade que emprega propagandas e metas para

exigir dos colaboradores da organização níveis elevados

de produtividade e ausência de erros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q88.

Acerca de gestão da qualidade em organizações, julgue os

próximos itens.

A gestão da qualidade total preconiza princípios e práticas

que uma organização pode seguir para conhecer as

necessidades dos clientes, executar as atividades certas e

envidar esforços em prol da gestão de pessoas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q89.

Em relação ao ciclo PDCA, às ferramentas de gestão da qualidade

e aos modelos de excelência gerencial, julgue os itens seguintes.

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG), desenvolvido pela

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), prescreve práticas de

gestão para instituições públicas e privadas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Principais características dos modelos de gestão de projetos

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q90.

Julgue os itens que se seguem, relativos a gestão de projetos.

No documento de apresentação do escopo do projeto, são

descritas as características, as funcionalidades e as

especificações do que será entregue quando da conclusão do

projeto.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q91.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

Durante a fase de monitoramento e controle de um projeto,

a identificação da necessidade de ajustes pode implicar o

retorno à fase de planejamento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q92.

No que concerne à gestão de processos, julgue os itens

subsecutivos.

Para o cliente final, os benefícios de uma eficiente gestão

de processos são imperceptíveis, pois se trata de um

procedimento restrito ao âmbito interno da organização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q93.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

Se um sistema de análise eletrônica de dados realiza

sessenta análises em um período de seis horas, então se trata de

uma análise de velocidade, haja vista as técnicas de análise e

mensuração de processos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2015

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q94.



Com relação à gestão da qualidade no contexto organizacional,

julgue os itens a seguir.

As normas ISO série 9000 são um conjunto de manuais

que sintetizam normas nacionais para avaliação de sistemas

de qualidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q95.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são

métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um

produto ou serviço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q96.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.

Toda sociedade de economia mista estatal, assim como era a

CEPISA antes de ser leiloada, é entidade descentralizada,

criada pelo Estado para desempenhar algumas de suas

atribuições.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q97.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.



A administração pública pode revogar ato próprio

discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente

pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição

Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q98.

A respeito dos atos administrativos em espécie e da intervenção do

Estado na propriedade privada, julgue os itens seguintes.

Como regra, o tombamento pela administração pública não

confere ao proprietário direito a qualquer indenização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q99.

Acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens seguintes.

Apesar do princípio da unidade, orçamentos públicos

paralelos podem ser adotados pelos entes federativos em

decorrência de excepcionalidades, como, por exemplo, no

caso de calamidades que demandam urgência na aplicação

de recursos públicos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q100.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Cabe à lei de diretrizes orçamentárias fixar prazo para o

presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos

tribunais superiores encaminharem as propostas orçamentárias

dos respectivos órgãos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração Geral / Orçamento público / Processo orçamentário

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q101.

A respeito de orçamento público, julgue os próximos itens.

Na elaboração da proposta orçamentária, cabe ao órgão

setorial elaborar e apresentar ao órgão central de orçamento a

programação orçamentária detalhada da despesa por programa,

ação e subtítulo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q102.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para

a execução de obras.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / SIDOR e SIAFI

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q103.

Julgue o item seguinte, relativo ao Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

O CPR (Contas a Pagar e a Receber), um subsistema do SIAFI,

permite a geração automática de ordens bancárias e de

documentos de recolhimento de tributos e contribuições que,

em conjunto com outros documentos, servirão para montar o

fluxo financeiro de cada unidade gestora.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Categorias, fontes, estágios

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q104.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.



Havendo a necessidade de que um órgão público classifique

determinada receita de acordo com o acontecimento real que

tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos, ele deverá

utilizar a classificação orçamentária por natureza da receita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q105.

Julgue os itens subsequentes, relativos a conceitos e mecanismos

técnicos de gestão dos recursos orçamentários.

Caso determinado cidadão pague uma parcela de dívida de

natureza tributária que esteja inscrita na dívida ativa da União

e cujo prazo para pagamento tenha vencido, então a receita

correspondente deverá ser classificada como outras receitas

correntes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Despesa pública / Categorias, estágios

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q106.

A propósito de despesa e receita públicas, julgue os itens

subsequentes.

O lançamento é um dos estágios da despesa pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Suprimento de fundos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q107.

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, na administração pública, as

despesas de pequeno vulto podem ser viabilizadas por meio de

suprimentos de fundos. Conforme essa lei, o suprimento de fundos

poderá ser concedido a qualquer servidor, desde que este

ocupe cargo de confiança.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Restos a pagar



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q108.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

Na inscrição dos restos a pagar, é vedado o registro de

beneficiários específicos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q109.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha

verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q110.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

As receitas públicas decorrentes da exploração de atividade

econômica pelo Estado podem ser depositadas em contas

especiais das instituições financeiras oficiais, destacadas da

Conta Única do Tesouro Nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração Geral / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público

federal (CADIN) e Sistema de Gestão de Contratos (SICON)

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q111.

A propósito de despesa e receita públicas, julgue os itens

subsequentes.

No estado do Piauí, o Sistema de Administração Financeira do

Estado e Municípios (SIAFEM/PI) controla as atividades de

execução financeira e contábil do estado. Trata-se de sistema

eletrônico utilizado para controle da movimentação dos

recursos financeiros no estado por meio da conta única do

tesouro estadual.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q112.

Julgue os itens seguintes, relativos a classificação de materiais e

gestão de estoques.

Estoques de vacinas de um ambulatório devem ser

classificados por perecibilidade devido às alterações

físico-químicas que esses produtos podem sofrer.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Classificação de materiais / Tipos de classificação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q113.

A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,

julgue os itens a seguir.

O sistema de codificação de materiais FSC (federal supply

classification) é composto por onze algarismos, estruturados da

seguinte forma: um conjunto de quatro dígitos, no qual os dois

primeiros correspondem ao código de grupo, e os dois

seguintes, em conjunto com os dois primeiros, ao número de

identificação; e um conjunto de sete dígitos, que correspondem

ao código de classe.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE



Q114.

O gráfico seguinte representa a curva ABC dos estoques

de determinado órgão federal. O eixo das abscissas mostra o

percentual de itens e o eixo das ordenadas, o percentual do

montante financeiro.

Com referência às informações apresentadas nesse gráfico, a

classificação de materiais, edital de licitação e modalidades de

compras, julgue os itens subsequentes.

O grupo I representa os itens A da curva.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão de estoques

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q115.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.

Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens

adquiridos deve-se restringir à verificação de quantidades.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras / Organização do setor de compras

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q116.

Julgue os itens que se seguem, relativos às atividades básicas de

administração de materiais e patrimônio.

Entre os procedimentos básicos da administração de materiais

incluem-se a especificação de compras, a ocasião oportuna de

comprar, o conhecimento dos fornecedores e o estabelecimento

da quantidade ideal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras / Etapas do processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q117.

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos

fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação

de o quê, de quando e de quanto comprar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras / Perfil do comprador

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q118.

Com relação a compras, julgue os itens que se seguem.

Fornecedores de produtos farmacêuticos que forem

consultados de maneira constante em razão da qualidade dos

produtos vendidos serão considerados fornecedores habituais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q119.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas 

organizações, julgue os itens que se seguem.



Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras / Cadastro de fornecedores

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q120.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança

no processo de pagamento de fornecedores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Compras no setor público

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q121.

Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Entrada

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q122.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de

estoques.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q123.

A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,

julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da

entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas

fiscais estão de acordo com os pedidos bem como avaliar se os

lançamentos contábeis foram feitos corretamente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q124.

No que se refere ao gerenciamento de estoque e às formas de

avaliação da qualidade dos materiais recebidos, julgue os próximos

itens.

O estudo de estoques é realizado com base na previsão do

consumo, que pode ser estimado pelo método da média

aritmética, cuja principal vantagem é a inexistência de

diferentes pesos entre os valores mais antigos e os valores mais

recentes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q125.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.



Embora os preços unitário e total do item borracha não estejam

preenchidos na tabela, os dados nela apresentados são

suficientes para se concluir que cada unidade desse item custou

menos de R$ 0,70.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q126.

Julgue os itens que se seguem, relativos às atividades básicas de

administração de materiais e patrimônio.

Um dos objetivos do leiaute de um armazém é garantir a

utilização máxima do espaço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q127.

Julgue os itens seguintes, relacionados à distribuição de materiais.

É recomendável a adoção de transportes intermodais, sempre

que os custos forem menos onerosos para a empresa e não

houver redução significativa do prazo de validade de produtos

perecíveis.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q128.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.

A distribuição física de produtos acabados proporciona

subsídios para a utilização da ferramenta roteirização, a qual

fornece à organização dados para a escolha do melhor trajeto

(origem/destino) para entrega do produto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Tombamento de bens



Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q129.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

É vedada, em qualquer hipótese, a saída do país de uma obra

de arte tombada e incorporada ao patrimônio histórico de um

museu nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Controle de bens

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q130.

Considerando que seis geradores de energia do parque tecnológico

de determinado órgão estejam inoperantes, julgue os próximos

itens, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens.

Constatado o desaparecimento de algum desses geradores, sem

que se tenha identificado o responsável pelo sumiço, o detentor

da carga patrimonial deverá solicitar ao chefe imediato

providências no que diz respeito à abertura de sindicância para

apurar responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Inventário

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q131.

Em um armazém, uma estrutura drive-through de

estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi instalada com

um dos lados encostado na parede.

Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de

armazenagem e à gestão de estoques, julgue os seguintes itens.

O inventário de mercadorias armazenadas em estruturas como

a descrita na situação em questão exige a remoção de todas as

caixas das prateleiras para a efetivação das contagens.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alienação de bens

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q132.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.



A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta

entre entidades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q133.

Considerando que seis geradores de energia do parque tecnológico

de determinado órgão estejam inoperantes, julgue os próximos

itens, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens.

A doação desses geradores para estabelecimentos assistenciais

de saúde geridas por organizações da sociedade civil de

interesse público poderá ser realizada sem licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q4.
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q5.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q6.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q7.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q8.
	Texto CB2A1-I
	Texto CB2A1-I
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q10.
	Aula de Português
	Aula de Português
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q13.
	Texto CB2A1-I
	Texto CB2A1-I
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial conforme Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q14.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q15.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q16.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q17.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q18.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q19.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q20.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q21.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q22.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q23.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q24.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q25.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q26.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q27.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q28.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q29.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q30.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q31.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q32.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q33.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q34.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q35.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q36.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q37.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q38.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q39.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q40.
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q41.
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q42.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q43.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q44.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q45.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE




	Q46.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q47.
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q48.
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q49.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q50.
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q51.
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q52.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q53.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q54.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q55.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE




	Q56.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q57.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q58.
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q59.
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q60.
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q61.
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q62.
	Administração Geral / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial) 
	Administração Geral / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial) 
	Administração Geral / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q63.
	Administração Geral / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão pública 
	Administração Geral / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão pública 
	Administração Geral / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão pública 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q64.
	Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle 
	Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle 
	Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q65.
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT 
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT 
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q66.
	Administração Geral / Processo administrativo / Análise competitiva e estratégias genéricas 
	Administração Geral / Processo administrativo / Análise competitiva e estratégias genéricas 
	Administração Geral / Processo administrativo / Análise competitiva e estratégias genéricas 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q67.
	Administração Geral / Processo administrativo / Redes e alianças 
	Administração Geral / Processo administrativo / Redes e alianças 
	Administração Geral / Processo administrativo / Redes e alianças 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q68.
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento tático; Planejamento operacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento tático; Planejamento operacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Planejamento tático; Planejamento operacional 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q69.
	Administração Geral / Processo administrativo / Administração por objetivos 
	Administração Geral / Processo administrativo / Administração por objetivos 
	Administração Geral / Processo administrativo / Administração por objetivos 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q70.
	Administração Geral / Processo administrativo / Balanced scorecard 
	Administração Geral / Processo administrativo / Balanced scorecard 
	Administração Geral / Processo administrativo / Balanced scorecard 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q71.
	Administração Geral / Processo administrativo / Processo decisório 
	Administração Geral / Processo administrativo / Processo decisório 
	Administração Geral / Processo administrativo / Processo decisório 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q72.
	Administração Geral / Organização / Estrutura organizacional 
	Administração Geral / Organização / Estrutura organizacional 
	Administração Geral / Organização / Estrutura organizacional 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q73.
	Administração Geral / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Administração Geral / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Administração Geral / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q74.
	Administração Geral / Organização / Organização informal 
	Administração Geral / Organização / Organização informal 
	Administração Geral / Organização / Organização informal 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q75.
	Administração Geral / Organização / Cultura organizacional 
	Administração Geral / Organização / Cultura organizacional 
	Administração Geral / Organização / Cultura organizacional 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q76.
	Administração Geral / Direção / Motivação e liderança 
	Administração Geral / Direção / Motivação e liderança 
	Administração Geral / Direção / Motivação e liderança 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q77.
	Administração Geral / Direção / Comunicação 
	Administração Geral / Direção / Comunicação 
	Administração Geral / Direção / Comunicação 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q78.
	Administração Geral / Direção / Descentralização e delegação 
	Administração Geral / Direção / Descentralização e delegação 
	Administração Geral / Direção / Descentralização e delegação 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q79.
	Administração Geral / Controle / Características; ipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Administração Geral / Controle / Características; ipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Administração Geral / Controle / Características; ipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q80.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q81.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q82.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q83.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q84.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q85.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q86.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q87.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q88.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q89.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q90.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q91.
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q92.
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q93.
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2015 
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2015 
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2015 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q94.
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q95.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q96.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q97.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q98.
	Administração Geral / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Geral / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Geral / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q99.
	Administração Geral / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Geral / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Geral / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q100.
	Administração Geral / Orçamento público / Processo orçamentário 
	Administração Geral / Orçamento público / Processo orçamentário 
	Administração Geral / Orçamento público / Processo orçamentário 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q101.
	Administração Geral / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis 
	Administração Geral / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis 
	Administração Geral / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q102.
	Administração Geral / Orçamento público / SIDOR e SIAFI 
	Administração Geral / Orçamento público / SIDOR e SIAFI 
	Administração Geral / Orçamento público / SIDOR e SIAFI 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q103.
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Categorias, fontes, estágios 
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Categorias, fontes, estágios 
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Categorias, fontes, estágios 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q104.
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Geral / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q105.
	Administração Geral / Orçamento público / Despesa pública / Categorias, estágios 
	Administração Geral / Orçamento público / Despesa pública / Categorias, estágios 
	Administração Geral / Orçamento público / Despesa pública / Categorias, estágios 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q106.
	Administração Geral / Orçamento público / Suprimento de fundos 
	Administração Geral / Orçamento público / Suprimento de fundos 
	Administração Geral / Orçamento público / Suprimento de fundos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q107.
	Administração Geral / Orçamento público / Restos a pagar 
	Administração Geral / Orçamento público / Restos a pagar 
	Administração Geral / Orçamento público / Restos a pagar 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q108.
	Administração Geral / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Geral / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Geral / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q109.
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q110.
	Administração Geral / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) e Sistema de Gestão de Contratos (SICON) 
	Administração Geral / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) e Sistema de Gestão de Contratos (SICON) 
	Administração Geral / Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) e Sistema de Gestão de Contratos (SICON) 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q111.
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q112.
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q113.
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Administração de Recursos / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q114.
	Administração de Recursos / Gestão de estoques 
	Administração de Recursos / Gestão de estoques 
	Administração de Recursos / Gestão de estoques 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q115.
	Administração de Recursos / Compras / Organização do setor de compras 
	Administração de Recursos / Compras / Organização do setor de compras 
	Administração de Recursos / Compras / Organização do setor de compras 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q116.
	Administração de Recursos / Compras / Etapas do processo 
	Administração de Recursos / Compras / Etapas do processo 
	Administração de Recursos / Compras / Etapas do processo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q117.
	Administração de Recursos / Compras / Perfil do comprador 
	Administração de Recursos / Compras / Perfil do comprador 
	Administração de Recursos / Compras / Perfil do comprador 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q118.
	Administração de Recursos / Compras / Modalidades de compra 
	Administração de Recursos / Compras / Modalidades de compra 
	Administração de Recursos / Compras / Modalidades de compra 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q119.
	Administração de Recursos / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Administração de Recursos / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Administração de Recursos / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q120.
	Administração de Recursos / Compras no setor público 
	Administração de Recursos / Compras no setor público 
	Administração de Recursos / Compras no setor público 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q121.
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q122.
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q123.
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE




	Q124.
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q125.
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Administração de Recursos / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q126.
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q127.
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Administração de Recursos / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q128.
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q129.
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q130.
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Inventário 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Inventário 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Inventário 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q131.
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q132.
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Administração de Recursos / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q133.


