
Português / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q1.

A banalização da cultura é perceptível no mundo atual.

O desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.

O entretenimento ocupa lugar de destaque no mundo atual.

As frases acima articulam-se com clareza, coerência e correção em:

• A) Não deixa de ser legítimo o desejo de escapar do tédio, mesmo que o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo

atual, tornando perceptível a banalização da cultura.

• B) O entretenimento que ocupa lugar de destaque no mundo atual, cuja banalização da cultura é perceptível, e onde o desejo

de escapar do tédio pode ser legítimo.

• C) Ainda que o desejo de escapar do tédio pode ser legítimo, o entretenimento, mesmo assim, ocupa lugar de destaque no

mundo atual, onde a banalização da cultura é perceptível.

• D) Embora possa ser legítimo o desejo de escapar do tédio, é perceptível a banalização da cultura no mundo atual, em que o

entretenimento ocupa lugar de destaque.

• E) Assim como o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo atual, cuja a banalização da cultura é perceptível, o

desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.
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Português / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido



excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção. 

 

 

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem", 

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em". 

 

 

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão. 

 

 

 

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Português / Flexão nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q3.

É compreensível imaginar que, dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro, o clichê “nada se cria, tudo se

copia” já seja uma máxima. Alguns estudiosos da dramaturgia dizem que tal frase é perfeitamente aplicável. O curioso, no entanto, é

constatar a rapidez com que o cinema, que tem menos de 120 anos de vida, tem incorporado essa máxima.

No século 21, é em Hollywood que essa tendência aparece com maior força. Praticamente todos os sucessos de bilheteria da

indústria cinematográfica norte-americana são adaptações de quadrinhos, livros, videogames ou programas de TV que fizeram

sucesso. A indústria da adaptação tornou-se tão forte que existe uma massa de escritores com contratos fixos com alguns estúdios, o

que significa que escrevem obras literárias já pensando em sua adaptação para o cinema. O roteiro original, portanto, tornou-se um

artigo de luxo no cinema norte-americano.

Em Hollywood, tal fenômeno é compreensível. A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações é o medo do

risco em tempos de crise econômica, que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores. Essa

estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria, reduz o risco de apostar todas as fichas em histórias inéditas.

No Brasil, as adaptações também viraram moda, uma vez que, nos primeiros anos do século 21, os filmes mais comentados

vieram de livros e outras formas de expressão artística.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Cinema Brasileiro no Século 21: reflexões de cineastas, produtores, distribuidores, exibidores,

artistas, críticos e legisladores sobre os rumos da cinematografia nacional. Edição digital. São Paulo: Summus Editorial, 2012)

... que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores.

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-se em:

• A) ... as adaptações também viraram moda...

• B) A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações...

• C) A indústria da adaptação tornou-se tão forte...

• D) ... que essa tendência aparece com maior força.

• E) ... programas de TV que fizeram sucesso.
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Português / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q4.

A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do 

segundo período da produção de Nietzsche, é um ajuste de contas definitivo com as ideias fundamentais do sistema filosófico de 

Schopenhauer.



Dedicando o livro à memória do filósofo francês Voltaire e escolhendo como epígrafe uma citação de René Descartes, 

Nietzsche já o insere simbolicamente na tradição da filosofia das Luzes, caracterizada pela confiança no poder emancipatório da ciên- 

cia, em seu triunfo contra as trevas da ignorância e da superstição. Não por acaso, portanto, a obra tem como subtítulo Um livro para 

espíritos livres. 

Se, para o jovem Nietzsche, era a arte – e não a ciência – o que constituía a atividade metafísica do homem, em Humano, de- 

masiado humano ela é destituída desse privilégio. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais da filosofia de 

Schopenhauer, dos quais partilhara, Nietzsche toma agora o cuidado de se afastar criticamente deles. “Que lugar ainda resta à arte? 

Antes de tudo, ela ensinou, através de milênios, a olhar com interesse e prazer a vida, em todas as suas formas. Essa doutrina foi 

implantada em nós; ela vem à luz novamente agora como irresistível necessidade de conhecer. O homem científico é o desen- 

volvimento do homem artístico”. 

Se, para o jovem Nietzsche, o aprofundamento do conhecimento científico conduzia à proliferação de um saber erudito e 

estéril, que sufocava a vida, para o Nietzsche do período intermediário o conhecimento científico torna livre o espírito. 

Pouco mais tarde, Nietzsche aprofundaria seu novo entendimento relativo ao papel da ciência e à oposição entre esta e a arte. 

Contrapondo-se àqueles que valorizam apenas a imaginação e as obras-primas do disfarce estético, o filósofo afirma: “eles pensam 

que a realidade é horrível; contudo, não pensam que o conhecimento até da mais horrível realidade é belo, do mesmo modo que 

aquele que conhece bastante e amiúde está, por fim, muito longe de considerar horrível o grande todo da realidade, cuja descoberta 

lhe proporciona sempre felicidade. A felicidade do homem do conhecimento aumenta a beleza do mundo”.

(Adaptado de: GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 42-46)

... ela é destituída desse privilégio. (3º parágrafo)

... e à oposição entre esta e a arte. (último parágrafo)

Os pronomes sublinhados acima retomam, respectivamente, os seguintes elementos:

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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Português / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.
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Português / Vozes do verbo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q6.

Toda utopia, desde a criação do termo por Thomas Morus, há quinhentos anos, anda junto com um projeto de urbanização. É 

difícil planejar uma cidade e resistir à tentação de formular um projeto de sociedade. Mais que isso, se Severo Sarduy tem razão ao 

afirmar que a cidade passa a ser cartografada, quando, durante a Renascença, deixa de ser imediatamente visível em sua inteireza, 

quando escapa ao olhar direto, então o ato de cartografar a cidade é simultâneo ao de planejá-la. Ver a cidade como um todo e criá-la 

nova obedecem a um mesmo movimento.



É conhecida a oposição que, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tece entre as cidades da América hispânica e 

as da América portuguesa. As cidades hispano-americanas são como tabuleiros de xadrez: planejadas, com ruas perpendiculares. Já 

as cidades brasileiras são semeadas nas montanhas e nos vales, seguindo ritmos naturais, que não são os das linhas retas. Pois o 

Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares, bem como do planejamento urbano, mas que talvez só 

uma vez, com a construção da capital federal, esteja vinculado a um projeto de nova sociedade. O Brasil central e tardio rompe com o 

Brasil colonial, “atrasado”. O exemplo mais significativo dessa mudança está no modo como o antigo estado de Goiás gerou três 

capitais que correspondem a três momentos diferentes do planejamento urbano. 

A primeira é Goiânia, fundada em 1933. É uma cidade moderna, planejada, mas não é utópica. A segunda é a capital do país. 

Construída ao longo da segunda metade da década de 1950, Brasília é, sim, uma cidade utópica. Desde seu projeto inicial, 

pretendeu-se efetuar uma mudança nas relações entre as pessoas que lá fossem viver; isso se tentou com dificuldade e com 

fracassos, porém, de qualquer forma, houve, em Brasília, um projeto utópico. Já a terceira capital retirada do antigo território goiano é 

Palmas, fundada em 1989, onde há planejamento, mas a utopia sumiu. Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da 

utopia no país. Esse período, entre o governo Vargas e a Constituição de 1988, assinala a ascensão e a queda de um projeto utópico. 

A palavra utopia é polissêmica. Salientamos alguns de seus aspectos: o princípio teórico para a resolução dos males do 

mundo, o planejamento, a urbanização. Mas a utopia não se esgota neles. Ela pode ser sinônimo de irrealismo − e, portanto, algo 

positivo (o sonho, o impossível) ou negativo (o impossível, o devaneio). Pode ser o que nos leva a romper com o convencional, 

impelindo-nos à ação, e pode ser o que nos impede de agir, prendendo-nos ao imaginário.

(Adaptado de: RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: Ensaios sobre a democracia na era da internet. Edição Digital. São Paulo:

Companhia das Letras, 2017)

Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da utopia no país.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

• A) foram marcados.

• B) foi marcado.

• C) são marcados.

• D) foi marcada.

• E) é marcada.
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Português / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q7.

, no cinema, alguns críticos e intelectuais que, como o russo Sergei Eisenstein,

conhecimento teórico sobre a

linguagem cinematográfica e, em determinado momento,

colocar suas teorias em prática.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Op. cit.)

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima, na ordem dada:

• A) Surge − possuíram − decidirão

• B) Surgiram − possuíam − decidiram

• C) Surgirão − possuíam − decida

• D) Havia surgido − possuíssem − decidirão

• E) Surgem − possuam − haveria de decidir
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Português / Regência nominal e verbal

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q8.

Internet

Quando decidimos criar o site Porta dos Fundos, o fi-

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de

humor não era popular, era feito para um nicho e não daria

ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos

ter gerência do nosso “projeto”. Podíamos falar o que quisés-

semos do jeito que nós bem entendêssemos.

Dois anos após o lançamento, o Porta bateu a marca de

mais de um bilhão de espectadores pelo Brasil e pelo mundo.

Eles tinham razão, se tivéssemos feito um programa para te-

levisão, com toda certeza nosso público teria sido muito pe-

queno e não teria dado ibope. Até porque iriam nos colocar

sexta-feira, meia-noite e meia depois de um Globo Repórter.

Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-

dos. Uma pessoa no Japão pode assistir aos nossos vídeos a

qualquer hora do dia em qualquer lugar e mídia. A TV precisa

dizer para ela mesma o que nos disse lá trás: que seus

programas são feitos para um nicho e não vão dar ibope. A

importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser

explorado.

Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar

os episódios que já estão na internet para a televisão. Que-

ríamos atingir um outro tipo de público, e conseguimos. Muita

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso

conteúdo. Ou seja, cada plataforma tem o seu valor e uma não

exclui a outra.

(Adaptado de: PORCHAT, Fábio. O Estado de S.Paulo. Ca-

derno 2. C10, 16/11/2014)

No que se refere à regência, a expressão empregada

corretamente está destacada em negrito na seguinte

frase, redigida a partir do texto:

• A) Para ilustrar seu ponto de vista, Fábio Porchat faz

alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

• B) A televisão disse aos humoristas que seu programa

não provocaria um forte impacto sob o público

geral.

• C) Exibir o programa em uma sexta-feira após meianoite faria com que a audiência ficasse restrita de

poucos.

• D) Após dois anos, um número expressivo de espectadores demonstrava sua aprovação sobre o

programa.

• E) Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela

a viabilidade por levar o programa à televisão

em 2014.
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Português / Ocorrência da crase

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q9.

É compreensível imaginar que, dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro, o clichê “nada se cria, tudo se 

copia” já seja uma máxima. Alguns estudiosos da dramaturgia dizem que tal frase é perfeitamente aplicável. O curioso, no entanto, é 

constatar a rapidez com que o cinema, que tem menos de 120 anos de vida, tem incorporado essa máxima. 

No século 21, é em Hollywood que essa tendência aparece com maior força. Praticamente todos os sucessos de bilheteria da



indústria cinematográfica norte-americana são adaptações de quadrinhos, livros, videogames ou programas de TV que fizeram 

sucesso. A indústria da adaptação tornou-se tão forte que existe uma massa de escritores com contratos fixos com alguns estúdios, o 

que significa que escrevem obras literárias já pensando em sua adaptação para o cinema. O roteiro original, portanto, tornou-se um 

artigo de luxo no cinema norte-americano. 

Em Hollywood, tal fenômeno é compreensível. A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações é o medo do 

risco em tempos de crise econômica, que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores. Essa 

estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria, reduz o risco de apostar todas as fichas em histórias inéditas. 

No Brasil, as adaptações também viraram moda, uma vez que, nos primeiros anos do século 21, os filmes mais comentados 

vieram de livros e outras formas de expressão artística.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Cinema Brasileiro no Século 21: reflexões de cineastas, produtores, distribuidores, exibidores,

artistas, críticos e legisladores sobre os rumos da cinematografia nacional. Edição digital. São Paulo: Summus Editorial, 2012)

A frase em que há uso adequado do sinal indicativo de crase encontra-se em:

• A) A tendência de recorrer à adaptações aparece com maior força na Hollywood do século 21.

• B) É curioso constatar a rapidez com que o cinema agregou à máxima.

• C) A busca pela segurança leva os estúdios à apostarem em histórias já testadas e aprovadas.

• D) Tal máxima aplica-se perfeitamente à criação de peças de teatro.

• E) Há uma massa de escritores presos à contratos fixos em alguns estúdios.
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Português / Pontuação

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q10.

Juventude e história

Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um dos maiores historiadores da era moderna. Longevo, viveu como também sua praticamen-

te toda a história do século XX. É dele este importante fragmento, que vale como uma advertência:

“A destruição do passado − ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações

passadas − é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa

espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os

historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio.”

(Adaptado de: Era dos extremos − O breve século XX. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.)

Está plenamente adequada a pontuação do seguinte período:

• A) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno talvez não pudesse com a mesma autoridade, dar seu testemunho, sobre

esse período histórico que batizou como Era dos extremos.

• B) Tivesse vivido muito menos, Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho sobre

esse período histórico, que batizou como Era dos extremos.

• C) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse − com a mesma autoridade − dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou: como Era dos extremos.

• D) Tivesse vivido, muito menos, Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou − como Era dos extremos.

• E) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno − talvez não pudesse com, a mesma autoridade, dar seu testemunho

sobre esse período histórico que batizou como Era dos extremos.
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Português / Sintaxe

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q11.

Uma amiga me disse que em alguns cursos da Universidade de Princeton o celular e o tablet foram proibidos porque os 

estudantes filmavam e fotografavam as aulas, ou simplesmente brincavam com joguinhos eletrônicos. A proibição do uso de 

aparelhos eletrônicos em sala de aula numa das maiores universidades dos Estados Unidos não é desprezível. O celular na palma da 

mão desconcentra o estudante e abole uma prática antiga: a caligrafia. 

Dos milenares hieróglifos egípcios gravados em pedra e palavras escritas em pergaminho à mais recente prescrição médica, a 

caligrafia tem uma longa história. Mas essa história − que marca uma forte relação da palavra com o gesto da mão − parece fenecer 

com o advento do minúsculo teclado e sua tela.



Lembro uma entrevista com Roland Barthes, em que o crítico francês dizia que as correções das provas tipográficas dos 

romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. É uma bela imagem do efeito estético da caligrafia no papel impresso. Quando pude 

ver essas páginas numa exposição de manuscritos, fiquei impressionado com a metáfora precisa de Barthes, e admirado com a 

obsessão de Balzac em acrescentar, cortar e substituir palavras e frases, e alterar a pontuação. O autor de Ilusões Perdidas não 

poupava esforço para alcançar o que desejava expressar, e esse empenho tão grande acabou por exauri-lo quando escrevia seu 

último romance. 

Mas há beleza também na caligrafia torta e hesitante de uma criança, numa carta de amor escrita a lápis, na mensagem 

pintada à mão no para-choque de um caminhão, no muro grafitado da cidade poluída. 

Num de seus poemas memoráveis, “O Sobrevivente”, Carlos Drummond de Andrade escreveu à mão e depois datilografou: 

“Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. / Se você quer fumar um charuto aperte um botão”. 

Na mão que move a escrita há um gesto corporal atávico, um desejo da nossa ancestralidade, que a maquininha subtrai, ou 

até mesmo anula. Ainda escrevo alguns textos à mão, antes de digitá-los no computador. No trabalho diário de um jornalista, isso é 

quase impossível, mas na escrita de uma crônica, pego a caneta e o papel e exercito minha pobre caligrafia. 

Talvez eu seja o antepenúltimo dinossauro. Mal escrevo essa palavra, vejo um dos minúsculos seres que se originaram de um 

dinossauro emplumado. É um pássaro que desconheço; pousou num galho do manacá florido, e seu canto misterioso me remete ao 

livro A Linguagem dos Pássaros, escrito no século 12 pelo poeta persa Farid Ud-din Attar. Nele, a caligrafia é sinônimo de “beleza da 

escrita, linguagem da mão e nobreza do sentimento”.

(Adaptado de: Milton Hatoum. Disponível em: cultura.estadao.com.br)

O segmento em que se exprime noção de finalidade está em:

• A) as correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios.

• B) Se você quer fumar um charuto aperte um botão.

• C) esse empenho tão grande acabou por exauri-lo.

• D) O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar.

• E) O celular na palma da mão desconcentra o estudante.

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

Português / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q12.

Toda utopia, desde a criação do termo por Thomas Morus, há quinhentos anos, anda junto com um projeto de urbanização. É

difícil planejar uma cidade e resistir à tentação de formular um projeto de sociedade. Mais que isso, se Severo Sarduy tem razão ao

afirmar que a cidade passa a ser cartografada, quando, durante a Renascença, deixa de ser imediatamente visível em sua inteireza,

quando escapa ao olhar direto, então o ato de cartografar a cidade é simultâneo ao de planejá-la. Ver a cidade como um todo e criá-la

nova obedecem a um mesmo movimento.

É conhecida a oposição que, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tece entre as cidades da América hispânica e

as da América portuguesa. As cidades hispano-americanas são como tabuleiros de xadrez: planejadas, com ruas perpendiculares. Já

as cidades brasileiras são semeadas nas montanhas e nos vales, seguindo ritmos naturais, que não são os das linhas retas. Pois o

Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares, bem como do planejamento urbano, mas que talvez só

uma vez, com a construção da capital federal, esteja vinculado a um projeto de nova sociedade. O Brasil central e tardio rompe com o

Brasil colonial, “atrasado”. O exemplo mais significativo dessa mudança está no modo como o antigo estado de Goiás gerou três

capitais que correspondem a três momentos diferentes do planejamento urbano.

A primeira é Goiânia, fundada em 1933. É uma cidade moderna, planejada, mas não é utópica. A segunda é a capital do país.

Construída ao longo da segunda metade da década de 1950, Brasília é, sim, uma cidade utópica. Desde seu projeto inicial,

pretendeu-se efetuar uma mudança nas relações entre as pessoas que lá fossem viver; isso se tentou com dificuldade e com

fracassos, porém, de qualquer forma, houve, em Brasília, um projeto utópico. Já a terceira capital retirada do antigo território goiano é

Palmas, fundada em 1989, onde há planejamento, mas a utopia sumiu. Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da

utopia no país. Esse período, entre o governo Vargas e a Constituição de 1988, assinala a ascensão e a queda de um projeto utópico.

A palavra utopia é polissêmica. Salientamos alguns de seus aspectos: o princípio teórico para a resolução dos males do

mundo, o planejamento, a urbanização. Mas a utopia não se esgota neles. Ela pode ser sinônimo de irrealismo − e, portanto, algo

positivo (o sonho, o impossível) ou negativo (o impossível, o devaneio). Pode ser o que nos leva a romper com o convencional,

impelindo-nos à ação, e pode ser o que nos impede de agir, prendendo-nos ao imaginário.

(Adaptado de: RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: Ensaios sobre a democracia na era da internet. Edição Digital. São Paulo:

Companhia das Letras, 2017)

Pois o Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares... (2º parágrafo)

No contexto, o elemento sublinhado acima pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:

• A) Por conseguinte, seguido de vírgula.



• B) Porque

• C) No entanto, seguido de vírgula.

• D) Uma vez que

• E) Apesar de
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Português / Intelecção de texto

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q13.

No voo da caneta

Numa das cartas ao amigo Mário de Andrade, assegurava-lhe o poeta Carlos Drummond de Andrade que era com uma caneta

na mão que vivia suas maiores emoções. Comentando isso com um jovem aluno, entrevi sua discreta expressão de piedade por

aquele poeta sitiado e infeliz, homem de gabinete que não se atirou à vida. Não tive como lhe dizer, naquele momento, que entre as

tantas formas de se atirar à vida está a de se valer de uma caneta para perseguir poemas e achar as falas humanas mais urgentes e

precisas, essenciais para quem as diz, indispensáveis para quem as ouve, vivas para além do tempo e do espaço imediatos.

(Joelson Figueiredo, inédito)

Na construção Comentando isso com um jovem aluno, entrevi, as ações expressas pelas formas sublinhadas

• A) compõem-se como uma simultaneidade.

• B) apresentam-se como um efeito seguido de sua causa.

• C) manifestam uma ideia de condicionalidade.

• D) sugerem decisões alternativas.

• E) articulam-se numa relação de finalidade.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Problemas e Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);

Expressões numéricas

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q14.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja

igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior

dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q15.

Considere o número natural A e o número natural B. Sabe-se que B é divisor de A, e que o quociente entre A e B é igual a 24. O

quociente entre o dobro do número A e o triplo do número B é igual a

• A) 12.

• B) 16.

• C) 8.

• D) 15.

• E) 36.



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

Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Razões e proporções; Porcentagem e problemas

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q16.

Em relação a uma campanha de vacinação, a secretaria de saúde de um município informou que 90% das crianças do município

já foram vacinadas e que todos os matriculados na rede municipal de ensino são moradores do município e receberam a vacina.

A partir dessas informações, é correto concluir que, necessariamente,

• A) as crianças que não estão matriculadas na rede municipal de ensino representam 10% do total.

• B) 10% das crianças matriculadas na rede municipal de ensino ainda precisam ser vacinadas.

• C) ainda falta vacinar 10% das crianças que não estão matriculadas na rede municipal de ensino.

• D) nem todas as crianças do município estão matriculadas na rede municipal de ensino.

• E) nem todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino foram vacinadas.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Divisão em partes proporcionais; Regra de três

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q17.

Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia

ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu

• A) 64 gotas.

• B) 49 gotas.

• C) 59 gotas.

• D) 44 gotas.

• E) 54 gotas.

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q18.

No campeonato brasileiro de futebol de 2014, os quatro últimos colocados da série A foram rebaixados, ou seja, tiveram de

participar da série B em 2015. Já os quatro primeiros da série B foram promovidos, ganhando o direito de disputar a série A em

2015. Os gráficos mostram a distribuição, por estado, dos 20 times da série A em 2014 e 2015.

 

 

Em 2014, foram rebaixados para a série B dois times da Bahia, um do Rio de Janeiro e um de Santa Catarina. Dessa forma, em



2014, foram promovidos para a série A

• A) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

• B) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um de Minas Gerais.

• C) um time de Santa Catarina, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais.

• D) um time de Santa Catarina, um do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais e um da Bahia.

• E) um time de Santa Catarina, dois de São Paulo e um de Minas Gerais.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura

daquelas relações

Fonte: AGENTE DE SEGURANçA METROVIáRIA - MASCULINO / METRÔ / 2015 / FCC

Q19.

O registro de segurança de um equipamento deve ser verificado manualmente a cada 8 minutos e 40 segundos. Pedro é um

funcionário que assumiu às 15h 30min 00s a tarefa de fazer a verificação desse registro. Sabendo-se que a última vez que o

registro foi verificado antes do turno de Pedro aconteceu às 15h 24min 56s, a primeira verificação que Pedro fará depois das

16h 00min 00s deverá acontecer às

• A) 16h 07min 36s.

• B) 16h 04min 16s.

• C) 16h 08min 16s.

• D) 16h 06min 36s.

• E) 16h 07min 56s.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ASSISTENTE DE TRâNSITO / DETRAN/MA / 2018 / FCC

Q20.

Um trecho de uma rodovia, do quilômetro 75 ao quilômetro 141, terá o asfalto renovado. Por isso, deverão ser fixadas placas de

sinalização informando os motoristas sobre as obras. Será colocada uma placa no início e outra no final do trecho. As demais

serão posicionadas de forma que a distância entre duas placas consecutivas seja sempre de 3 quilômetros. Nessas condições, o

número total de placas de sinalização que deverão ser encomendadas pelo órgão competente é igual a

• A) 21.

• B) 20.

• C) 22.

• D) 24.

• E) 23.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: ASSISTENTE DE TRâNSITO / DETRAN/MA / 2018 / FCC

Q21.

De acordo com a legislação de trânsito, se um motorista dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então ele terá

cometido uma infração gravíssima. A partir dessa informação, conclui-se que, necessariamente,

• A) se um motorista tiver cometido uma infração gravíssima, então ele dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias.

• B) se um motorista não dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então ele não cometeu qualquer infração

gravíssima.

• C) se um motorista não tiver cometido qualquer infração gravíssima, então ele não dirigiu com a habilitação vencida há mais

de 30 dias.



• D) se uma infração de trânsito é classificada como gravíssima, então ela se refere a dirigir com a habilitação vencida há mais

de 30 dias.

• E) se uma infração de trânsito não se refere a dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então ela não pode ser

classificada como gravíssima.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características. Modos de Atuação. Personalidade Jurídica do Estado. Órgãos e Agentes

Públicos.

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q22.

As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à

própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as

• A) fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.

• B) autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público ou privado, a depender da atividade desempenhada.

• C) sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, integram a Administração

indireta.

• D) empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público, seja na atividade meio ou na atividade

fim.

• E) organizações sociais, quando vinculadas ao poder público mediante contrato de gestão passam a integrar a Administração

indireta.
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Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração pública

Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC

Q23.

À administração pública incumbe o exercício da função administrativa do Estado. Essa função é exercida por meio da administração direta

• A) composta por órgãos, autarquias, empresas estatais e fundações.

• B) por meio de seus órgãos, e da administração indireta, que abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.

• C) e da administração indireta, composta por órgãos de execução, tais como ministérios e secretarias de estado, bem como por pessoas jurídicas de direito

público com finalidades atribuídas por lei.

• D) e da administração indireta, que abrange empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, entes dotados de natureza jurídica

de direito privado.

• E) por meio de seus órgãos, com auxílio da administração indireta, por meio do que se denomina desconcentração, instituto que autoriza a transferência de

competências quando o ente que as recebe tenha natureza jurídica de direito público.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder discricionário e vinculado

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q24.

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar:

• A) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de direito e pelas regras de boa

administração.

• B) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei

dispõe.

• C) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os

elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado.

• D) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige.

• E) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q25.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Regulamentar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q26.

Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder regulamentar:

I. O regulamento de execução é hieraquicamente subordinado a uma lei prévia, além de ser ato de competência privativa

do Chefe do Poder Executivo.

II. O poder regulamentar da Administração pública, também denominado de poder normativo, não abrange, exclusivamente,

os regulamentos; ele também se expressa por outros atos, tais como por meio de instruções, dentre outros.

III. Os atos pelos quais a Administração pública exerce o seu poder regulamentar, assim como a lei, também emanam atos

com efeitos gerais e abstratos.

IV. O ato normativo, em hipóteses excepcionais, poderá criar direitos não previstos em lei, sem implicar em ofensa ao

princípio da legalidade.

Está correto o que se afirma em

• A) I e IV, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I e III, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC



Q27.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

• B) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

• C) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

• D) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Administrativo

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q28.

Iniciada nova gestão de determinada Administração pública estadual, o Secretário da Educação, diante da proximidade do término da vigência do contrato de

fornecimento de refeições para as unidades escolares de ensino técnico, decidiu elaborar termo

de referência com sensíveis alterações em relação à última licitação. De acordo com a motivação, as refeições, que incluíam merenda e almoço, deveriam,

obrigatoriamente, basear-se em parâmetros de alimentação saudável, com indicação expressa de itens

e categorias cuja inclusão no cardápio era vedada, tais como frituras e produtos industrializados. De outra parte, havia também

elenco de categorias e grupos de alimentos obrigatórios, cabendo ao contratado apresentar mensalmente ao administrador o cardápio que seria aplicado no

mês subsequente, viabilizando eventuais alterações. O valor do contrato mostrou-se sensivelmente

superior ao anteriormente executado, mesmo se considerados reajustes e correção monetária do primeiro. O contratado anterior,

não tendo logrado êxito em vencer a nova licitação, impugnou judicialmente e junto ao Tribunal de Contas a licitação, sob o argumento de que a decisão da

Administração elevou, de forma desarrazoada, as despesas com o fornecimento de refeições, onerando desnecessariamente os cofres públicos. Sob o prisma

do controle externo, a cargo do Judiciário e do Tribunal de Contas,

• A) cabe analisar a regularidade do procedimento de tomada de decisão pelo administrador, ao qual compete o juízo discricionário na escolha das políticas

públicas, de forma que estando justificada a alteração do objeto da licitação e preenchidos os requisitos de legalidade, não procedem as impugnações feitas.

• B) pode o Tribunal de Contas exercer o controle sobre a atuação discricionária da Administração pública, razão pela qual, no

caso proposto, pode anular o contrato e a licitação operados, determinando a realização de novo certame, com os parâmetros de economicidade.

• C) exerce o Judiciário o controle de legalidade sobre os atos da Administração, de modo que, no caso apresentado, pode

analisar o mérito da decisão administrativa que reformulou o fornecimento de refeições para as unidades escolares, tendo

em vista que acarretou sensível acréscimo nas despesas do ente.

• D) cabe a esses órgãos a revisão das decisões da Administração pública sob os aspectos da legalidade e da discricionariedade, razão pela qual podem

anular os contratos administrativos que se mostrarem excessivamente onerosos.

• E) cabe ao Tribunal de Contas examinar os aspectos de legalidade, discricionariedade, economicidade e oportunidade dos

atos e negócios da Administração pública durante o procedimento licitatório, findo o qual o controle de legalidade fica

adstrito ao Poder Judiciário, mediante provocação dos eventuais prejudicados.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Judicial

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q29.

Concernentes ao controle judicial, considere: 

 

 

 

I. Alguns atos da Administração pública não podem ser examinados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, os gerais e 

os unilaterais. 

 

 

II. Haverá invasão do mérito do ato administrativo, quando o Poder Judiciário apreciar os motivos de tal ato, isto é, os fatos 

que precederam a elaboração do ato. 

 

 

III. Os Regimentos dos órgãos públicos, em regra, não são apreciados pelo Poder Judiciário, exceto se ferirem direitos 

individuais e coletivos. 

 



 

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q30.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.

• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Meios de controle administrativos; Controle comum; Controle especial

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q31.

O poder de tutela exercido pela Administração direta incide sobre

• A) os servidores públicos, porque submetidos a relação de hierarquia e subordinação e como tal, podem ser tutelados

disciplinarmente.

• B) os atos e negócios praticados pela própria Administração direta, atribuindo-lhe a capacidade de revogação ou anulação,

nos casos, respectivamente, de atos discricionários e vinculados.

• C) outras pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, podendo substituir a autoadministração das mesmas, de

modo a, nos casos de atos que não atendam a oportunidade e conveniência ou a legalidade, ser possível proferir decisões

substitutivas.

• D) os entes que integram a Administração indireta, conforme previsto em lei, consubstanciado em controle finalístico, que

verifica a adequação da atuação do ente ao seu escopo institucional.

• E) os atos dos servidores, os praticados pela própria administração e pelas pessoas jurídicas de direito público integrantes da

Administração indireta, para garantir a conformação da atuação tanto ao interesse público em sentido amplo, quanto em

sentido estrito, constante das finalidades institucionais.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato administrativo; Atos legislativos; Atos políticos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q32.

Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por um de

seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou, que há excesso

de servidores na repartição pública. No caso narrado,

• A) há vício de motivo no ato administrativo.

• B) o ato deve, obrigatoriamente, permanecer no mundo jurídico, vez que sequer exigia fundamentação.

• C) inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta revogação.

• D) o ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, no entanto, não admite anulação, haja vista a discricionariedade administrativa na hipótese.

• E) o objeto do ato administrativo encontra-se viciado.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q33.

A atuação da Administração pública pauta-se na legalidade, mas dentro desse conceito lhe é dado agir com certa margem de

liberdade de escolha em determinadas situações, quando a ausência de disposição expressa ou a indeterminação dos termos

legais conferem mais de uma opção de decisão. Essa atuação é qualificada como

• A) vinculada em sentido amplo, pois ainda que se extraiam da lei diversas opções de decisão, ao optar por uma delas, a

atuação da Administração fica adstrita à legislação que a fundamentou.

• B) discricionária, pois quando não há previsão expressa da conduta que a Administração deve adotar em determinada situação, o exercício de interpretação

para aplicação da norma pode permitir a identificação de mais de uma opção possível e

válida de decisão.

• C) discricionária técnica, pois em verdade inexistem opções para o administrador, que sempre conseguirá identificar a solução válida com base na oitiva de

órgãos especializados no assunto.

• D) poder de polícia, tendo em vista que esse dispensa previsão normativa das medidas e sanções a serem adotadas, cabendo à autoridade competente

identificar, quando da situação, a verificação da melhor conduta a tomar.

• E) poder vinculado, tendo em vista que esse confere à Administração a atribuição de escolher uma opção válida dentre as

possíveis de serem extraídas da interpretação legal.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos. Revogação. Anulação. Efeitos decorrentes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q34.

Às decisões que extinguem os atos administrativos por vício de legalidade e por razões de conveniência e oportunidade, dá-se

os nomes, respectivamente, de

• A) anulação e revogação, não retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, razão pela qual ficam preservados

todos os efeitos produzidos até a data da extinção.

• B) anulação e invalidação, retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, acarretando, portanto, a descons-

tituição dos efeitos até então produzidos.

• C) revogação, cujos efeitos retroagem à data da edição do ato viciado, e anulação, cujos efeitos passam a ser produzidos

somente quando de sua edição.

• D) anulação, cujos efeitos não retroagem à data da edição do ato anulado, e invalidação, cujos efeitos retroagem à data do

ato invalidado, declarando-se, na sequência, a reconstituição da situação jurídica anterior, com a manutenção de efeitos.

• E) anulação, retroagindo, como regra, seus efeitos à data da edição do ato, com a desconstituição deste, e revogação, cujos

efeitos são produzidos a partir de então.
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Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/99)



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q35.

As funções administrativas, típicas do Poder Executivo, conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme

o ente federado em questão, à exemplo da Lei nº 9.784/1999 que

• A) se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder Legislativo e

do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas, de forma atípica.

• B) rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam perante o Poder Executivo, não

alcançando aqueles que se processam diante dos outros Poderes, que demandam regulação própria.

• C) impede a movimentação de ofício do processo administrativo sempre que o objeto do mesmo envolver, direta ou indiretamente, apuração de infração

disciplinar.

• D) se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração direta federal, não alcançando a Administração indireta em razão da

autonomia e independência dos entes que a integram.

• E) estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos, de forma a excluir

quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas nos mesmos e

assim garantir o adequado contraditório.
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Noções de Direito Administrativo / Cargos públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q36.

Entre as semelhanças e distinções possíveis de serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, está a

• A) possibilidade de submissão a regime público de aposentadoria, independente da natureza jurídica do ente ao qual estão

vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente.

• B) obrigatoriedade, para ambos, de se submeterem a estatuto disciplinar contendo direitos e deveres, estes que, se violados,

dão lugar a processo disciplinar para aplicação de penalidades, exigindo-se participação de advogado para imposição de

pena demissão.

• C) obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público de provas e títulos, sendo que, no caso de empregados públicos,

desde que, da lei que cria o ente que integra a Administração indireta, tenha constado essa exigência.

• D) responsabilidade objetiva para os funcionários públicos, à semelhança do imposto para a Administração direta, enquanto

remanesce a modalidade subjetiva para os ocupantes de emprego público e seus empregadores.

• E) possibilidade dos empregados públicos serem demitidos por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar,

tal qual exigido para os funcionários públicos efetivos.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do provimento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q37.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, um cargo público fica vago em razão de

• A) readaptação, que consiste no retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

• B) exoneração, que se dá exclusivamente em razão de pedido do servidor público comissionado ou titular de cargo efetivo.

• C) aposentadoria, desde que por idade e a pedido, tendo em vista que quando por invalidez a vacância do cargo só ocorre

quando do atingimento da idade mínima.

• D) promoção, quando precedida de concurso interno, hipótese em que o servidor passa a ocupar outro cargo efetivo.

• E) posse em outro cargo público não passível de ser acumulável com o anteriormente ocupado pelo servidor.

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

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Da vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q38.



Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

IV. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

V. Corrupção.

Nos termos da Lei nº 8.112/90, são atos passíveis de demissão e têm como consequência cumulativa a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, além de impedimento do retorno do servidor ao serviço

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Dos direitos e vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q39.

Os servidores efetivos, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei nº 8.112/90, têm previstos os conceitos de vencimento e

remuneração, que se distinguem

• A) em razão da origem dos pagamentos, devidos aos ativos no caso dos vencimentos, e aos inativos, no caso de remuneração.

• B) porque os vencimentos abrangem a remuneração e vantagens de caráter não indenizatório.

• C) porque os vencimentos abrangem gratificações e indenizações, estas que se incorporam àqueles e, somados com as gratificações compõem a

remuneração total do servidor.

• D) caso à remuneração em questão tenham sido incorporadas verbas de outras naturezas, de caráter retributivo ou indeni-

zatório.

• E) em razão da abrangência, pois a remuneração considera não só os vencimentos, mas as vantagens pecuniárias legalmente previstas, como gratificações

e indenizações.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do regime disciplinar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q40.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e

condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.



• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q41.

Mateus é servidor público federal classificado em uma repartição onde há grande movimento de público para atendimento.

Aproximando-se a data em que Mateus completaria o tempo de serviço necessário para aposentadoria, sua chefia imediata

identificou que há tempos ele vinha recebendo montantes em dinheiro de particulares para arquivar processos de cobrança de

multas impostas administrativamente. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra Mateus, mas durante o

trâmite das apurações ele veio a requerer sua aposentadoria por tempo de serviço. Em razão disso,

• A) eventual comprovação de autoria da infração, nos autos do processo disciplinar, posteriormente à aposentadoria do

servidor enseja a substituição da pena de demissão pela de cassação de aposentadoria.

• B) ficam obstados o processamento e a concessão de sua aposentadoria, já que a infração precedeu a aquisição do tempo

para inatividade, ficando suspensa a contagem de tempo de serviço.

• C) o processo administrativo prossegue regularmente e a aposentadoria, ainda que já concedida, fica anulada no caso de

constatação de autoria da infração, aplicando-se a penalidade de demissão.

• D) fica extinta sua punibilidade, já que a infração praticada pelo servidor é punida com demissão, que se tornou inócua diante

da aposentadoria do mesmo.

• E) comuta-se a pena passível de ser aplicável, passando de demissão para expulsão, independentemente da conclusão do

processo administrativo, hipótese em que ficam interrompidos os pagamentos de proventos ou de vencimentos.

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Conceito, finalidade, princípios e objeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q42.

Uma Prefeitura realizou concurso, regido pela Lei nº 8.666/1993, para escolha do projeto do novo viaduto que pretende construir

e integrar ao sistema viário local, como parte do programa de ampliação e modernização. Declarado o vencedor e concluída a

licitação, de posse do novo projeto a Municipalidade pretende agora dar início à licitação, também regida pela Lei nº 8.666/1993,

para contratação das obras, para as quais

• A) será dispensada apresentação de orçamento com a composição de custos unitários, em razão desse aspecto já ter sido

objeto da licitação anterior.

• B) caberá ao novo licitante vencedor a apresentação dos projetos básico e executivo necessários à construção do viaduto.

• C) será necessário obtenção pelo vencedor de financiamento no mercado para custear as obras, cabendo ao poder público o

pagamento dos serviços quando da conclusão e entrega da mesma.

• D) não será necessário comprovar a existência de recursos orçamentário-financeiros, considerando que o pagamento pelo

Poder Público só ocorrerá após a conclusão da obra.

• E) não poderá concorrer ou participar do certame o autor do projeto vencedor do concurso, posto que esta contratação

envolveu a elaboração de projeto básico.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q43.

Um contrato de fornecimento de alimentação (mais conhecido como fornecimento de quentinhas) para unidades escolares e

unidades prisionais, celebrado com dispensa de licitação e com base na Lei nº 8.666/1993, será extinto quando



• A) houver decorrido o prazo contratualmente previsto para tanto, sendo vedada a rescisão antecipada, salvo se por vontade

das partes.

• B) a Administração pública não reputar mais conveniente ou oportuno que os serviços sejam prestados da forma em que

originalmente contratados, não cabendo indenização em favor do contratado.

• C) qualquer das partes, na vigência do referido contrato, entender por denunciar a avença, concedendo à outra parte o prazo

de 30 dias para se manifestar sobre o interesse na continuidade do instrumento.

• D) restar comprovado que os preços praticados para o fornecimento estão acima dos então cobrados pelo mercado privado e

desde que a conduta do fornecedor seja dolosa.

• E) advier o termo final de vigência do contrato, sem prejuízo da necessidade de alterações ou rescisão por parte da

contratante, no regular exercício das cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Modalidades

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q44.

De acordo com a legislação de regência, a modalidade licitatória pregão eletrônico NÃO é passível de aplicação para

• A) aquisição de bens de natureza comum em valor superior a R$ 150.000,00 sendo obrigatória a modalidade concorrência.

• B) contratação de serviços de natureza comum, eis que o pregão destina-se apenas a compras.

• C) aquisição de equipamentos de informática, mesmo quando passíveis de especificação.

• D) aquisição de bens de uso contínuo, quando viável adoção do sistema de registro de preços.

• E) alienação de bens, mesmo que inservíveis ou de pequeno valor.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Procedimentos; Anulação e revogação

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q45.

O Estado de Sergipe realizará licitação, na modalidade concorrência, para a execução de vultosa obra pública. Desse modo,

conforme preceitua a Lei nº 8.666/1993, o procedimento da citada licitação ficará a cargo de Comissão, permanente ou especial,

composta de, no mínimo,

• A) sete membros, sendo pelo menos três deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• B) cinco membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• C) cinco membros, sendo pelo menos três deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• D) três membros, sendo pelo menos um deles servidor qualificado pertencente aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• E) três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q46.

Objetivando a contratação de serviços de suporte de informática, determinada empresa pública instaurou procedimento licitatório

na modalidade pregão eletrônico. Entre as condições fixadas no certame, exigiu dos licitantes a comprovação de experiência

anterior no desempenho de objeto similar, mediante a apresentação de atestados, bem como garantia de proposta. O procedimento adotado previu, ainda, a

análise dos documentos de habilitação apenas após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de preço.

Considerando as disposições legais aplicáveis à espécie, a conduta da Administração afigura-se



• A) ilegal, no que concerne à exigência de garantia de proposta, que é vedada quando adotada a modalidade pregão.

• B) ilegal, quanto à modalidade adotada, eis que o pregão não se aplica para contratação de serviços, ainda que de natureza

comum.

• C) legal, eis que tanto a modalidade, como os requisitos estabelecidos estão aderentes à legislação aplicável.

• D) ilegal, no que tange à exigência de atestados de qualificação técnica, o que não se coaduna com a natureza comum do

serviço.

• E) ilegal, no que diz respeito à inversão das fases de apresentação de proposta econômica e habilitação.

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Sistema de registro de preços

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q47.

A Lei nº 8.666/1993 estabelece, em seu artigo 15, que as compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização e, também, ser

processadas através do sistema de registro de preços. Outrossim, prevê a regulamentação do referido sistema, por decreto, no âmbito de cada ente,

observados alguns requisitos. Considerando o quadro legal e normativo vigente, tal sistema, no Estado do Amazonas,

I. pode ser utilizado, entre outras hipóteses normatizadas, quando, pelas características do bem, houver necessidade de

aquisições frequentes.

II. permite adotar, como prazo de validade da ata de registro de preços, o prazo máximo de 3 anos.

III. permite adotar o pregão como modalidade licitatória para a seleção, assim como a concorrência.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I.

• C) I e II.

• D) II e III.

• E) III.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Formalização e fiscalização

do contrato

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q48.

Em um convênio firmado entre entes integrantes da Administração direta e indireta da mesma esfera, para instalação de um

centro de treinamento esportivo para menores carentes,

• A) devem ser estabelecidas as atribuições das partes e os valores que serão desembolsados para execução das mesmas,

com eventuais repasses de verbas, vedada remuneração entre os convenentes e sujeito o instrumento e seus subscritores

à fiscalização do Tribunal de Contas.

• B) pode ser estabelecida remuneração moderada, para suprir as despesas que o ente responsável pela execução das tarefas

terá com as obras e a manutenção, não sendo sindicável pelo Tribunal de Contas em razão de não se tratar de contrato

administrativo.

• C) somente cabe fiscalização do Tribunal de Contas no caso de haver remuneração entre os convenentes, sem prejuízo dos

repasses de verba para custeio das despesas, mantida, sob todos os aspectos, a verificação do Poder Judiciário.

• D) há irregularidade, tendo em vista que o convênio se presta a ajuste de vontades convergentes, mas não admite o estabelecimento de atribuições materiais

para as partes que envolvam efetivo desembolso por estas em função de contratações

paralelas.

• E) a licitação de eventuais obras deve ser feita pela Administração direta central, vedado que o seja pelos entes da Administração indireta, em razão da

maior higidez financeira e como forma de garantir o cumprimento do plano de trabalho

anexo ao instrumento.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q49.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Garantia contratual

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q50.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Alteração do objeto;

Prorrogação do prazo de vigência e de execução; Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q51.

A Administração pública possui algumas prerrogativas inerentes às suas funções, que lhe permitem agir, em alguns casos, de

modo a sobrepor a vontade dos particulares, em prol do atendimento do interesse público. Nesse sentido, considera-se exemplo

dessa prerrogativa o poder de

• A) revogar licitações, por razões de conveniência e oportunidade e para atendimento do interesse público, sempre que se

identificar ilegalidades nos procedimentos.

• B) limitar o direito de particulares, discricionariamente, sempre que a situação de fato demonstrar essa necessidade, independentemente de previsão legal.

• C) alterar unilateralmente os contratos administrativos, por motivos de interesse público, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

• D) editar decretos autônomos para disciplinar matérias em tese, com efeitos gerais e abstratos, diante de lacunas legais.

• E) criar pessoas jurídicas como forma de desconcentração das atividades da Administração pública.
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Noções de Direito Constitucional / A Constituição / Conceito e Classificação

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q52.

É possível classificar a Constituição Federal Brasileira de 1988 como

• A) cesarista, semirrígida, sintética e escrita.

• B) promulgada, escrita, formal e rígida.

• C) outorgada, histórica, formal e rígida.

• D) promulgada, material, não escrita e flexível.

• E) outorgada, analítica, imutável e histórica.
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Noções de Direito Constitucional / A Constituição / O Constitucionalismo

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q53.

O Presidente da República propôs projeto de emenda à Constituição Federal para que fosse alterada a idade mínima para a

aposentadoria dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo a proposta sido aprovada, em

cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de 3/5 dos respectivos membros. Nessa situação, a

emenda constitucional daí decorrente é fruto do Poder Constituinte

• A) originário, mas deveria ter sido aprovada em votação única pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, conjuntamente.

• B) originário, mas foi aprovada sem que se observasse o quórum exigido pela Constituição Federal.

• C) derivado, tendo sido aprovada com observância da Constituição Federal.

• D) derivado, mas o Presidente da República não poderia ter apresentado o projeto de emenda à Constituição, por não estar

no rol de legitimados para tanto.

• E) derivado, mas não poderia ter alterado as regras para a aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, Distrito

Federal e dos Municípios.
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Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q54.

Considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da Administração pública:

I. Viola o princípio da ........ o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa fé.

II. Atende ao princípio da ........ o agente público que exerce suas atribuições do melhor modo possível, para lograr os

melhores resultados para o serviço público.

III. Viola o princípio da ........ o ato administrativo praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas.

Os trechos acima transcritos tratam, respectivamente, dos princípios da

• A) I − moralidade, II − eficiência e III − impessoalidade.

• B) I − moralidade, II − eficiência e III − razoabilidade

• C) I − moralidade, II − razoabilidade e III − impessoalidade.

• D) I − dignidade da pessoa humana, II − eficiência e III − igualdade.

• E) I − dignidade da pessoa humana, II − razoabilidade e III − igualdade.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q55.

Diante da disciplina dos Direitos e Garantias fundamentais na Constituição Federal,

• A) somente são assegurados direitos fundamentais às pessoas físicas, uma vez que esses decorrem diretamente do princípio

da dignidade da pessoa humana.

• B) o rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não

estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou

previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

• C) os direitos fundamentais podem sofrer limitações impostas pela própria Constituição, assim como pelo legislador ordinário,

quando autorizado a tanto por aquela.

• D) somente são assegurados direitos individuais e coletivos aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e não aos

estrangeiros.

• E) os direitos assegurados pela Constituição aos trabalhadores urbanos e rurais não se aplicam aos domésticos, uma vez

que as atividades desempenhadas por essa categoria se encontram disciplinadas por legislação própria.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos sociais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q56.

Dois sindicatos distintos, ambos com base territorial no município de São Paulo, consideram-se legítimos representantes de uma

determinada categoria profissional, invocando o direito de atuar em nome dessa, em questões judiciais e administrativas.

Considerando o disposto na Constituição Federal, o conflito entre os sindicatos em questão poderá ser resolvido mediante

• A) propositura de ação perante a Justiça federal, com a finalidade de ver declarado o legítimo representante da categoria.

• B) celebração de acordo entre os sindicatos envolvidos na disputa, por meio do qual seja pactuado que ambos são legítimos

representantes da categoria, desde que no acordo fiquem delimitadas com precisão as áreas do município que

representarão as bases territoriais de cada uma das entidades contendentes.

• C) propositura de ação perante a Justiça do Trabalho com a finalidade de ver declarado o legítimo representante da categoria.

• D) livre escolha dos empregadores dos integrantes da categoria profissional em questão, que poderão decidir com qual das

entidades em disputa desejarão negociar, vedada no entanto a negociação de um único empregador com dois sindicatos

distintos que possuam a mesma base territorial.

• E) edição de lei específica que defina o legítimo representante da categoria em questão, bem como sua base territorial.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Da nacionalidade

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q57.

São brasileiros

• A) natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.

• B) natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República

Federativa do Brasil.

• C) natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a

residir na República Federativa do Brasil e optem, quando completarem 21 anos, pela nacionalidade brasileira.

• D) naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de cinco

anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

• E) naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q58.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra geral, que são inalistáveis e inelegíveis como eleitores

• A) analfabetos.

• B) estrangeiros.

• C) maiores de 70 anos.

• D) maiores de 16 anos e menores de 18 anos.

• E) que alegarem motivos de crença religiosa.
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Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q59.

Ao disciplinar a organização político-administrativa da República brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União

• A) não intervirá, jamais, nos Estados, já que adota o princípio da não intervenção.

• B) não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto, dentre outras hipóteses expressamente previstas, para

reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos

consecutivos, salvo motivo de força maior.

• C) intervirá nos Estados sempre que entender necessária sua intervenção, o que se fará por meio de decreto do Presidente

da República, que somente poderá ser editado mediante prévia autorização do Senado Federal e referendo do Supremo

Tribunal Federal.

• D) intervirá nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo

proibida, contudo, sua intervenção no Poder Judiciário, já que a este é atribuída a função de administração da Justiça na

sociedade.

• E) está autorizada a intervir nos Municípios dos Estados e do Distrito Federal quando deixar de ser paga, sem motivo de força

maior, por um ano, a dívida fundada.
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Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis e militares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q60.

João foi contratado por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atuar junto a órgão da Administração

direta, integrante do Poder Executivo de certo Estado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público. À luz do disposto na Constituição, a remuneração de João

• A) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora possa ser

superior ao do Governador do Estado respectivo.

• B) não poderá exceder o subsídio mensal do Governador do Estado respectivo.

• C) não estará sujeita ao limite aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos, uma vez que foi contratado por tempo

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

• D) terá como limite o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo, limitado a noventa

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

• E) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da República, que funciona como limite para a

remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e

fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Atribuições e competência do Congresso Nacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC



Q61.

Nos termos da Constituição Federal, contrato para prestação de serviços terceirizados celebrado por órgão da Administração

federal está sujeito a controle externo, exercido pelo

• A) Ministério Público, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, comunicando a decisão ao Congresso

Nacional, para adoção das medidas cabíveis.

• B) Ministério Público, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, solicitando de imediato ao Poder

Executivo as medidas cabíveis.

• C) Poder Judiciário, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, mediante ação popular promovida por

cidadão, partido político, associação ou sindicato.

• D) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, competindo a este sustar sua execução, na hipótese

de ilegalidade, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

• E) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, competindo àquele sustar sua execução, na hipótese

de ilegalidade, solicitando de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q62.

Em uma situação hipotética, o Senador X cometeu um crime inafiançável dentro do Congresso Nacional e em razão disso, foi

preso em flagrante. A respeito dessa situação,

• A) dentro de 24 horas da prisão em flagrante, o Senado, pelo voto da maioria dos seus membros, resolverá sobre a manutenção ou não da prisão.

• B) o Senador X será submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

• C) a prisão do Senador X é inconstitucional, pois a Constituição Federal prevê que Deputados e Senadores não poderão ser

presos em flagrante em nenhuma hipótese.

• D) o Superior Tribunal de Justiça dará ciência ao Senado sobre o recebimento da denúncia. O Senado não tem competência

para sustar o andamento da ação.

• E) o recebimento da denúncia e eventual ação penal contra o Senador X só ocorrerá caso haja aprovação do Congresso

Nacional, por maioria absoluta de seus membros.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Processo Legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q63.

Alegando a necessidade de reduzir custos, o Presidente da República promove a extinção de 10.000 funções e cargos públicos

da Administração direta federal que estavam vagos, por meio de decreto, sem que existisse lei autorizando-o a tanto. Referido

decreto é

• A) compatível com a Constituição, uma vez que, estando as funções e cargos públicos vagos, o Presidente da República

possui competência para extingui-los mediante decreto.

• B) incompatível com a Constituição, pois a criação, a transformação e a extinção de cargos e empregos públicos são medidas

inseridas na competência do Congresso Nacional, exercida por meio de lei.

• C) incompatível com a Constituição, na medida em que o Presidente da República, para que pudesse adotar tal medida,

dependeria de autorização do Congresso Nacional, concedida por meio de resolução.

• D) compatível com a Constituição, uma vez que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham

sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua

remuneração, de maneira que ele pode dispor livremente acerca de tais matérias, inclusive por decreto.

• E) incompatível com a Constituição, uma vez que é vedada a edição de decreto sem amparo em lei anterior.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC



Q64.

No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q65.

Com a finalidade de conter as despesas da Administração pública, o Presidente da República editou decreto extinguindo

Ministério e os cargos públicos vagos e preenchidos a ele vinculados, colocando em disponibilidade, com remuneração

proporcional ao tempo de serviço, os servidores públicos estáveis ocupantes dos cargos que foram extintos. Considerando a

Constituição Federal, o Presidente da República NÃO poderia ter editado decreto para

• A) extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não, nem para determinar que os servidores públicos estáveis

ficassem em disponibilidade.

• B) determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, uma vez que a extinção de seus cargos

enseja aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, embora o decreto pudesse

extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

• C) determinar que os servidores públicos colocados em disponibilidade percebessem remuneração proporcional ao tempo de

serviço, uma vez que deveriam receber o equivalente ao valor da última remuneração percebida no exercício do cargo,

embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

• D) extinguir o Ministério, embora o decreto pudesse extinguir os cargos públicos, vagos ou não, bem como determinar que os

servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• E) extinguir o Ministério e os cargos públicos preenchidos, embora o Decreto pudesse extinguir os cargos públicos vagos.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Órgãos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q66.

Considere:

I. Supremo Tribunal Federal.

II. Conselho Nacional de Justiça.

III. Tribunais Militares.

IV. Tribunais de Contas.

Nos termos da Constituição Federal, são órgãos do Poder

Judiciário o constante em

• A) I, II, III e IV.

• B) I, II e III, apenas.



• C) I, II e IV, apenas.

• D) I, apenas.

• E) II, III e IV, apenas.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Competência dos Tribunais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q67.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes Federais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q68.

À luz do disposto na Constituição da República e do quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, considere:

I. João, por residir em cidade não abrangida pela jurisdição de nenhuma Vara do Trabalho, ingressou com reclamação

trabalhista perante a Vara Cível local, à qual a lei havia atribuído a jurisdição trabalhista. Proferida a sentença, João não

se contentou com o conteúdo dessa. Assim, pretendendo impugná-la, deverá apresentar recurso dirigido ao Tribunal

Regional Federal, competente para rever as decisões dos juízes que integram a sua estrutura.

II. Tendo sido prejudicada por decisão de natureza precária proferida por Tribunal Regional do Trabalho em ação que

deveria ter sido proposta perante o Tribunal Superior do Trabalho − TST, a União poderá buscar desconstituir a decisão

em questão mediante a apresentação de reclamação perante o TST.

III. José, que mantém vínculo empregatício com entidade autárquica integrante da Administração indireta de determinado

Estado, regido pelo regime celetista, entende que as verbas a que faz jus não estão sendo corretamente pagas.

Desejando propor ação com a finalidade de questionar o comportamento da autarquia, deverá fazê-lo perante a Justiça

do Trabalho.

IV. No curso de uma greve, os empregados de empresa do setor automobilístico que aderiram ao movimento paredista

deflagrado, no intuito de pressionar seu empregador pelo atendimento de suas reivindicações, invadem e ocupam as

instalações da linha de montagem dessa empresa, paralisando completamente suas atividades produtivas. Objetivando

retomar sua produção, assim como a posse de suas instalações, a empresa deverá ajuizar ação possessória perante a

Justiça Comum.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e IV.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) II e IV.



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

Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q69.

O Delegado de Polícia de um determinado Distrito da cidade

de Campina Grande, após receber a notícia de um crime de

roubo cometido na cidade, no qual a vítima Silvio teve o carro

subtraído por um meliante no centro da cidade no dia 1º de

maio de 2015, determina a instauração de Inquérito Policial.

No curso das investigações, especificamente no dia 4 de

maio de 2015, o veículo roubado é recuperado em poder de

Manoel, o qual é conduzido ao Distrito Policial. A vítima é

chamada e reconhece Manoel como sendo o autor do crime

de roubo. A autoridade policial representa, então, ao juiz

competente o qual, após manifestação do Ministério Público,

decreta a prisão preventiva de Manoel, que é efetivada no

mesmo dia 4 de maio. Neste caso, o Inquérito Policial deveria

estar encerrado e relatado pelo Delegado de Polícia no prazo

de

• A) 15 dias após iniciado o Inquérito Policial.

• B) 10 dias após iniciado o Inquérito Policial.

• C) 5 dias após iniciado o Inquérito Policial.

• D) 15 dias, contado o prazo a partir da efetivação da

prisão de Manoel.

• E) 10 dias, contado o prazo a partir da efetivação da

prisão de Manoel.
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Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q70.

A ação penal pública incondicionada é a que pode ser proposta

• A) pelo ofendido, ou por quem tiver qualidade para representá-lo, quando houver inércia do Ministério Público.

• B) por qualquer do povo, visando a condenação do autor de uma infração penal.

• C) pelo Ministério Público de ofício, sem representação ou requisição de quem quer que seja.

• D) somente pelo ofendido, em razão da gravidade e especialidade do bem jurídico lesado.

• E) pelo Ministro da Justiça nos casos em que razões de ordem política prevista em lei tornem obrigatória a sua iniciativa.

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

Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Privada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC

Q71.

Nas ações penais de iniciativa privada,

• A) salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de representação se não o exercer dentro do prazo de seis

meses,

contado do dia em que vier a saber quem é o autor

do crime.

• B) o ofendido, ou seu representante legal, decairá no

direito de queixa se não o exercer dentro do prazo

de seis meses, contado do dia da prática do crime.



• C) salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa se

não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

• D) o ofendido, ou seu representante legal, decairá no

direito de representação se não o exercer dentro do

prazo de seis meses, contado do dia da prática do

crime.

• E) a iniciativa será sempre do Ministério Público, pois é

titular constitucional da ação penal.

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

Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / A Denúncia. A Representação, A Queixa, A Renúncia, O Perdão

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q72.

Mario e José são jornalistas, colunistas de um determinado jornal brasileiro. Numa edição do jornal em um

domingo os referidos jornalistas subscrevem uma matéria

ofensiva a Richard, empresário conhecido. Considerando

difamatória a matéria, Richard, através de seu advogado,

propõe queixa-crime apenas contra o jornalista Mario,

imputando-lhe crime de difamação. Neste caso, o Ministério Público, ao receber os autos,

• A) declinará de atuar na ação penal privada.

• B) promoverá o aditamento da queixa-crime para incluir o

jornalista José, zelando pela indivisibilidade da ação

penal.

• C) postulará ao juiz a imediata extinção da ação penal,

reconhecendo a renúncia tácita ao direito de queixa

ao jornalista José, extensiva ao jornalista Mario.

• D) postulará ao juiz a rejeição imediata da queixacrime.

• E) deverá zelar pela indivisibilidade da ação penal e

proporá que o querelante faça o aditamento, sob pena

de implicar renúncia ao direito de queixa a ambos os

jornalistas.
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Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Juiz

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q73.

O juiz poderá exercer a jurisdição no processo em que seu cônjuge tiver funcionado como

• A) perito.

• B) advogado.

• C) autoridade policial.

• D) auxiliar da justiça.

• E) testemunha.

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

Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Defensor

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q74.

No que concerne ao acusado e seu defensor,

• A) o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

• B) a audiência não poderá ser adiada, mesmo se o defensor constituído pelo acusado não puder comparecer por motivo justificado provado até a abertura

desta, devendo ser nomeado defensor dativo.



• C) a constituição de defensor só poderá ser feita através de instrumento de mandato outorgado pelo acusado.

• D) o acusado só poderá substituir o defensor dativo nomeado pelo juiz por outro advogado de sua confiança após a sentença de primeira instância.

• E) a impossibilidade de identificação do acusado, com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, impedirá, mesmo quando certa a identidade física, o

ajuizamento da ação penal.
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Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Assistente

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q75.

Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de

Acusação.

Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro

do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação

Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no

Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério

Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.

Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar

suas razões no prazo de:

• A) 03 dias.

• B) 48 horas.

• C) 05 dias.

• D) 08 dias.

• E) 10 dias.
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Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Auxiliar da Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC

Q76.

O intérprete não poderá atuar na ação penal em que

• A) o juiz tiver conhecimento do idioma do acusado.

• B) tiver funcionado como intérprete durante a lavratura

do auto de prisão em flagrante delito.

• C) a parte não concordar com a sua nomeação.

• D) o Ministério Público não for ouvido sobre a sua

nomeação.

• E) tiver prestado depoimento no processo.
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Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Forma, Lugar, Tempo (prazo, contagem)

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q77.

Em relação aos prazos no processo penal, é correto afirmar que

• A) se interrompem por férias, domingos ou feriados.

• B) não se computará no prazo o dia do começo.

• C) o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á vencido no dia útil anterior.

• D) salvo casos expressos, os prazos correrão da juntada aos autos do mandado certificada pelo oficial de justiça.

• E) exclui-se da contagem do prazo processual, o dia do vencimento.
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Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Comunicações Processuais (citação, notificação, intimação)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q78.

Ricardo é denunciado pelo Ministério Público por um crime de roubo cometido na cidade de Rio Doce no ano de 2013. Recebida

a denúncia é expedido mandado de citação, mas Ricardo não é encontrado no endereço fornecido durante o curso do Inquérito

Policial. O Magistrado determina, então, a citação do réu por edital. Encerrado o prazo do edital, o réu não comparece nem

constitui advogado. Neste caso, o Magistrado deverá

• A) suspender o processo e poderá determinar a produção antecipada das provas consideras urgentes e, se o caso, decretar a

prisão preventiva de Ricardo, não havendo suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

• B) determinar o regular prosseguimento normal do feito e, uma vez que o réu deveria ter atualizado o endereço fornecido

durante a fase policial, nomear um advogado dativo para fazer a defesa de Ricardo.

• C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional, e poderá determinar a produção antecipada das provas

consideradas urgentes e, se o caso, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• D) determinar a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, podendo determinar a produção antecipada

de provas consideradas urgentes e, necessariamente, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• E) decretar a prisão preventiva de Ricardo e suspender o curso do processo, sem possibilidade de produzir as provas

consideradas urgentes e sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Temporária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q79.

Considere as seguintes afirmações sobre a prisão temporária prevista na Lei nº 7.960/1989:

I. É cabível quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua

identidade.

II. É cabível tanto na fase de inquérito policial quanto no curso da ação penal, desde que antes da sentença.

III. É cabível do descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

IV. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

V. Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, IV e V.

• C) I, III e V.

• D) I, II e IV.

• E) II, III e V.
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Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Em flagrante

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q80.



A respeito da prisão em flagrante, considere:

I. João teve seu veículo roubado e comunicou o crime à Polícia. Uma viatura saiu à procura dos assaltantes e, logo depois, visualizou os autores do crime de

posse do veículo subtraído.

II. Os integrantes de uma viatura policial visualizaram uma pessoa sendo assaltada e se aproximaram. Percebendo a aproximação da polícia, os assaltantes

fugiram à pé, sendo perseguidos e cercados numa viela.

III. Através de denúncia anônima, investigadores de polícia dirigiram-se ao local indicado pelo denunciante e encontraram em poder das pessoas que ali

estavam diversos documentos de veículos furtados.

Podem ser presas em flagrante delito as pessoas das situações indicadas APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) II.

• E) III.
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Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Preventiva

Fonte: OFICIAL DE DILIGêNCIA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q81.

A prisão preventiva

• A) somente pode ser decretada no curso do inquérito

policial.

• B) somente é admissível para os crimes punidos com

detenção.

• C) é admissível sem exibição de mandado judicial, desde que se trate de infração punida com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

• D) pode ser decretada para assegurar a aplicação da

lei penal, quando houver suspeita de existência do

crime e da autoria.

• E) pode ser decretada por conveniência da instrução

criminal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
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Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Decorrente de sentença condenatória

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO / MPE/AP / 2012 / FCC

Q82.

No que concerne à prisão, nos termos preconizados pelo Código de Processo Penal, é certo que.

• A) o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 10 anos de

idade, sem deficiência.

• B) a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma

pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

• C) quando o acusado se recusar a assinar o Auto de Prisão em Flagrante, a Autoridade Policial deverá certificar o ocorrido e a sua assinatura goza de fé

pública e confere legitimidade ao ato.

• D) a prisão preventiva é admitida no caso de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra idoso, para assegurar a execução das medidas

protetivas de urgência, desde que punido com reclusão.

• E) a Defensoria Pública deverá receber cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante dentro de 24 horas depois da prisão, se o autuado não declinar o

nome de seu advogado.
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Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Liberdade Provisória e Fiança

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL / PGJ/CE / 2013 / FCC



Q83.

Dentre outras, são medidas cautelares diversas da prisão, EXCETO:

• A) monitoração eletrônica.

• B) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares.

• C) perda de bens ou valores.

• D) proibição de manter contato com pessoa determinada.

• E) recolhimento domiciliar no período noturno.
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Noções de Direito Processual Penal / Do Habeas Corpus

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q84.

Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar originariamente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, os habeas corpus, quando

• A) o paciente for o Procurador-Geral da República.

• B) o paciente for Desembargador do Distrito Federal.

• C) a autoridade coatora for Comandante da Marinha.

• D) a autoridade coatora for juiz federal.

• E) a autoridade coatora for Ministro de Estado.
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Noções de Direito Processual Penal / Do Mandado de Segurança

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q85.

No curso de ação penal, o Representante do Ministério Público requereu ao Juízo Federal pedido de diligência para que fossem obtidas judicialmente certidões

de antecedentes criminais das Justiças Estadual e Federal dos locais do fato, do nascimento e residência de réu. O juiz indeferiu o pedido, sob argumento de

que, no processo penal de modelo acusatório, o Ministério Público tem o ônus da prova criminal, daí seu dever de apresentar as respectivas certidões de

antecedentes criminais. Contra esta decisão cabe

• A) mandado de segurança.

• B) apelação.

• C) recurso em sentido estrito.

• D) carta testemunhável.

• E) habeas corpus.
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Noções de Direito Processual Penal / Dos Recursos em geral / Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q86.

Em relação aos recursos no processo penal, é INCORRETO afirmar:

• A) Não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

• B) Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

• C) No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente

pessoal, aproveitará aos outros.

• D) O Ministério Público poderá desistir do recurso que haja interposto.

• E) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.
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Noções de Direito Processual Penal / Dos Recursos em geral / Da Apelação; Do Recurso em Sentido Estrito



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q87.

Paulo, Magistrado de uma determinada vara criminal da comarca de Lagoa Azul, no curso de um processo criminal em trâmite

na sua vara, prolata um despacho impugnável por meio de recurso em sentido estrito. O réu, inconformado com a decisão,

interpõe o referido recurso dentro do prazo legal. Apresentadas as razões pelo réu e contrarrazões pelo Ministério Público, os

autos serão encaminhados conclusos ao Magistrado, que, dentro de

• A) dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, sendo lícito ao juiz modificá-la novamente.

• B) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la.

• C) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária não poderá

recorrer da nova decisão.

• D) dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la.

• E) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, sendo lícito ao juiz modificá-la novamente.
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Noções de Direito Processual Penal / Atos Jurisdicionais: despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito, publicação, intimação, efeitos)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC

Q88.

A sentença penal será publicada

• A) quando não houver sido decretado sigilo ou segredo

de justiça.

• B) em mão do escrivão, que a encaminhará para a imprensa oficial ou para jornal de grande circulação,

registrando-a em livro especialmente destinado a

esse fim.

• C) somente pelo juiz que a prolatou, devendo o escrivão dar cumprimento à decisão.

• D) em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente

destinado a esse fim.

• E) após o trânsito em julgado em face do princípio da

presunção da inocência.
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Noções de Direito Previdenciário / Ordem Social / Da Seguridade Social

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CONTADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q89.

Lei complementar federal que admita o aporte de recursos de União, Estados, Distrito Federal e Municípios a entidades

fechadas de previdência privada, na qualidade de patrocinadores, estabelecendo, no entanto, que não poderá, em hipótese

alguma, sua contribuição normal exceder a do segurado, será

• A) incompatível com a Constituição da República, no que se refere a Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão

disciplinar em leis próprias, de iniciativa do Poder Executivo, sua relação com as respectivas entidades fechadas de

previdência privada.

• B) incompatível com a Constituição da República, no que se refere à vedação de que a contribuição normal dos

patrocinadores exceda a dos segurados.

• C) incompatível com a Constituição da República, pois esta veda a instituição de regime de previdência complementar para

servidores titulares de cargo efetivo.

• D) compatível com a Constituição da República.

• E) incompatível com a Constituição da República, pois esta veda o aporte de recursos dos entes da Federação a entidades

de previdência de caráter complementar.

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



Noções de Direito Previdenciário / Ordem Social / Da Previdência Social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q90.

Adeldrupes, domiciliado em Município que não possui

sede da Justiça Federal, pretende ver reconhecida judicialmente a sua condição de segurado junto à Instituição

do Regime Geral de Previdência Social, visto que esse

pedido lhe foi negado na esfera administrativa.

Para tanto, a ação poderá ser proposta

• A) somente perante a Justiça Estadual da Comarca de

seu domicílio.

• B) somente perante a sede da Justiça Federal que

detenha competência territorial sobre o Município em

que domiciliado.

• C) somente perante a sede da Justiça do Trabalho com

competência territorial sobre o Município em que

domiciliado.

• D) perante a Justiça Estadual da Comarca de seu

domicílio ou a sede da Justiça Federal que detenha

competência territorial sobre o Município em que

domiciliado.

• E) perante a sede da Justiça Federal ou da Justiça do

Trabalho que detenha competência territorial sobre o

Município em que domiciliado.
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Noções de Direito Previdenciário / Ordem Social / Da Assistência Social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q91.

Em relação à saúde e à assistência social, está previsto na Constituição Federal brasileira que

• A) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, mantendo relação direta com a contribuição à seguridade social.

• B) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

• C) as instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, do sistema único de saúde.

• D) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do tesouro nacional, sendo vedada a destinação de recursos do

orçamento da seguridade social para tais fins.

• E) há vinculação de receita mínima anual para ações e serviços públicos de saúde apenas para União, Estados e Distrito Federal.
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Noções de Direito Previdenciário / Lei no 8.212/91 e Lei no 8.213/91

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q92.

Atenção: Para responder às questões, considere a Lei nº 8.213/91.

O Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS possui como membros, dentre outros, nove representantes da sociedade civil. Os membros do CNPS e seus

respectivos suplentes serão nomeados pelo

• A) Ministro da Saúde, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.

• B) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, vedada a recondução.

• C) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 1 ano, vedada a recondução.

• D) Ministro da Saúde, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 1 ano, vedada a recondução.

• E) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.
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Noções de Direito Tributário / Da Tributação / Do Sistema Tributário Nacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q93.

Sobre o Sistema Tributário Nacional, considere:

I. Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes

tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria.

II. A Constituição Federal é fonte instituidora de tributos, especialmente impostos e contribuições especiais.

III. Constitucionalmente, o princípio da capacidade contributiva é direcionado aos impostos, que terão caráter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.

IV. Segundo a Constituição Federal, a União tem competência para instituir impostos municipais, desde que sejam instituídos

sobre Territórios não divididos em Municípios.

V. É vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda e serviços, relacionados

com as finalidades essenciais dos templos de qualquer culto.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I, II e III.

• B) III, IV e V.

• C) I, II e V.

• D) I, III e IV.

• E) II, IV e V.
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Noções de Direito Tributário / Da Tributação / Dos Princípios Gerais

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q94.

De acordo com a definição do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação

• A) compulsória, em moeda ou em quaisquer tipos de bens e direitos, cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não

sanção de ato ilícito, instituída pela legislação tributária e cobrada mediante atividade administrativa ou judicial plenamente

vinculada.

• B) pecuniária compulsória, em moeda ou em quaisquer tipos de bens e direitos, cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito,

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa ou judicial plenamente

vinculada.

• C) compulsória, preferencialmente em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,

instituída pela legislação tributária e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

• D) pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

• E) compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito, instituída pela

legislação tributária e cobrada mediante atividade administrativa ou judicial plenamente vinculada.
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Noções de Direito Tributário / Da Tributação / Das Limitações do Poder de Tributar

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q95.

O dispositivo constitucional previsto no art. 151, I, da Carta Magna, que veda à União ao instituir tributo a distinção em relação a

um Estado, ao Distrito Federal ou a um Município, em prejuízo dos demais, adota o princípio da

• A) vinculabilidade da tributação.



• B) indelegabilidade da competência tributária.

• C) uniformidade geográfica.

• D) tipologia tributária.

• E) anterioridade vinculada.
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Noções de Direito Tributário / Da Tributação / Dos Impostos da União - artigos 145 a 154 da Constituição da República

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - ARRECADAçãO E FISCALIZAçãO DE MERCADORIAS EM TRâNSITO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q96.

Siglas utilizadas:

CSLL: Contribuição social sobre o lucro líquido.

CTN: Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

IRPJ: Imposto de renda das pessoas jurídicas.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Relativamente às contribuições discriminadas na Constituição Federal, compete

• A) exclusivamente à União instituir contribuições sociais, que incidirão, inclusive, sobre a importação de produtos estrangeiros

ou serviços.

• B) à União, aos Estados e aos Municípios instituir contribuições de interesse das categorias econômicas que atuam em seus

respectivos territórios.

• C) exclusivamente à União instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime

previdenciário próprio.

• D) exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, que incidirão, inclusive, sobre as

receitas decorrentes de exportação.

• E) à União e aos Estados instituir contribuições de interesse das categorias profissionais que atuam em seus respectivos

territórios.
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Noções de Direito Tributário / Obrigação Tributária

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q97.

O § 4º do art. 162 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que a perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não

dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou

naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Em muitas outras hipóteses, porém, essa restituição é

possível.

De acordo com o CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de

• A) pagamento de tributo com erro na identificação do sujeito passivo, desde que, neste caso, tenha havido prévio protesto por

essa restituição.

• B) cobrança de tributo indevido, mas não no de pagamento espontâneo desse tributo.

• C) pagamento de tributo com erro na determinação da alíquota aplicável, desde que, neste caso, tenha havido prévio protesto, e também no caso de erro na

elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento.



• D) cobrança de tributo a maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, independentemente de prévio protesto.

• E) reforma de decisão condenatória, desde que tenha previamente protestado por essa restituição.
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Noções de Direito Tributário / Crédito Tributário

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q98.

O pagamento do crédito tributário é apenas uma das formas de sua extinção. De acordo com o Código Tributário Nacional, também extinguem o crédito

tributário

• A) a remissão e a anistia.

• B) a concessão de medida liminar em mandado de segurança e a decisão judicial passada em julgado.

• C) o depósito integral do crédito tributário e a conversão desse depósito em renda.

• D) o parcelamento e a consignação em pagamento.

• E) a transação e a prescrição.
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	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: ASSISTENTE DE TRâNSITO / DETRAN/MA / 2018 / FCC




	Q21.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características. Modos de Atuação. Personalidade Jurídica do Estado. Órgãos e Agentes Públicos. 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características. Modos de Atuação. Personalidade Jurídica do Estado. Órgãos e Agentes Públicos. 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características. Modos de Atuação. Personalidade Jurídica do Estado. Órgãos e Agentes Públicos. 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q22.
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração pública 
	Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q23.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder discricionário e vinculado 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder discricionário e vinculado 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder discricionário e vinculado 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q24.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q25.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder Regulamentar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q26.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q27.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Administrativo 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC




	Q28.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Judicial 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q29.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle Legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q30.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Meios de controle administrativos; Controle comum; Controle especial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Meios de controle administrativos; Controle comum; Controle especial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Meios de controle administrativos; Controle comum; Controle especial 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q31.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato administrativo; Atos legislativos; Atos políticos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato administrativo; Atos legislativos; Atos políticos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Ato administrativo; Atos legislativos; Atos políticos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q32.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q33.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos. Revogação. Anulação. Efeitos decorrentes 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos. Revogação. Anulação. Efeitos decorrentes 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos. Revogação. Anulação. Efeitos decorrentes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/99) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/99) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/99) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Cargos públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Cargos públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Cargos públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do provimento 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do provimento 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do provimento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Dos direitos e vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Dos direitos e vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Dos direitos e vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do regime disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do regime disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do regime disciplinar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Conceito, finalidade, princípios e objeto 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Conceito, finalidade, princípios e objeto 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Conceito, finalidade, princípios e objeto 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Procedimentos; Anulação e revogação 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Procedimentos; Anulação e revogação 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Procedimentos; Anulação e revogação 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q46.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Sistema de registro de preços 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Sistema de registro de preços 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Sistema de registro de preços 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Formalização e fiscalização do contrato 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Formalização e fiscalização do contrato 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Formalização e fiscalização do contrato 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução; Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução; Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos: Lei no 8.666/1993 / Características do contrato administrativo / Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução; Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q51.
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / Conceito e Classificação 
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / Conceito e Classificação 
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / Conceito e Classificação 
	Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC




	Q52.
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / O Constitucionalismo 
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / O Constitucionalismo 
	Noções de Direito Constitucional / A Constituição / O Constitucionalismo 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q53.
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC




	Q54.
	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 JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q55.
	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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q56.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Da nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Da nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Da nacionalidade 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q57.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos políticos 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q58.
	Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis e militares 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis e militares 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos civis e militares 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q60.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Atribuições e competência do Congresso Nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Atribuições e competência do Congresso Nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Atribuições e competência do Congresso Nacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q61.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q62.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Processo Legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Processo Legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Processo Legislativo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q65.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Órgãos 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Órgãos 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Órgãos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Competência dos Tribunais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Competência dos Tribunais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Competência dos Tribunais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes Federais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes Federais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes Federais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Pública 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Pública 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Privada 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Privada 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / Ação Penal Privada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q71.
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / A Denúncia. A Representação, A Queixa, A Renúncia, O Perdão 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / A Denúncia. A Representação, A Queixa, A Renúncia, O Perdão 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal / A Denúncia. A Representação, A Queixa, A Renúncia, O Perdão 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q72.
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Juiz 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Juiz 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Juiz 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q73.
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Defensor 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Defensor 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Defensor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q74.
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Assistente 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Assistente 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Assistente 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Auxiliar da Justiça 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Auxiliar da Justiça 
	Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos do processo / Auxiliar da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q76.
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Forma, Lugar, Tempo (prazo, contagem) 
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Forma, Lugar, Tempo (prazo, contagem) 
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Forma, Lugar, Tempo (prazo, contagem) 
	Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC




	Q77.
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Comunicações Processuais (citação, notificação, intimação) 
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Comunicações Processuais (citação, notificação, intimação) 
	Noções de Direito Processual Penal / Atos Processuais / Comunicações Processuais (citação, notificação, intimação) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q78.
	Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Temporária 
	Noções de Direito Processual Penal / Prisão / Temporária 
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