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Q1.

A reestruturação do setor de telecomunicações no

Brasil veio acompanhada da privatização do Sistema

TELEBRAS — operado pela Telecomunicações Brasileiras

S.A. (TELEBRAS) —, monopólio estatal verticalmente

integrado e organizado em diversas subsidiárias, que prestava

serviços por meio de uma rede de telecomunicações

interligada, em todo o território nacional.

A ideia básica do novo modelo era a de adequar o

setor de telecomunicações ao novo contexto de globalização

econômica, de evolução tecnológica setorial, de novas

exigências de diversificação e modernização das redes e dos

serviços, além de permitir a universalização da prestação de

serviços básicos, tendo em vista a elevada demanda reprimida

no país.

A privatização, ao contrário do que ocorreu em

diversos países em desenvolvimento e mesmo em outros

setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem

de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a

criação de uma agência reguladora independente e autônoma,19

a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Além

disso, a reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro

foi precedida de reformas setoriais em vários outros países, o

que trouxe a possibilidade de aprendizado com as experiências

anteriores.

José Claudio Linhares Pires. A reestruturação do setor de telecomunicações

no Brasil. Internet: <www.bndespar.com.br> (com adaptações).

Conforme as ideias veiculadas no texto A reestruturação do setor

de telecomunicações no Brasil,

o rompimento do monopólio do Sistema TELEBRAS ocorreu

com vistas à adequação desse sistema às necessidades do

mercado globalizado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q2.

Texto III

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos 

com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências 

têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da 

realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de 

cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 

universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. 

A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira universidade 

federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta 

por um projeto de combate ao racismo e à exclusão. 

Outra inovação é o Programa de Avaliação 

Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em que 

candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de 

cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de 

estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos



mais densos desde o primeiro ano do ensino médio. 

Em treze anos de criação, mais de oitenta mil estudantes 

participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 

tornaram-se calouros da UnB.

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

Julgue os itens que se seguem com relação às ideias e estruturas

linguísticas do texto III.

O texto é essencialmente argumentativo, haja vista a

quantidade de adjetivações que foram utilizadas para

convencer o leitor de que os projetos da UnB são positivos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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

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

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.



Texto II

Os condenados no Brasil são originários, na maioria

das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses

indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e

oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas

regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio

ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de

informações e de escolarização.

Sem o repertório de uma mínima formação

educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um

delinquente, já ocupa uma posição social inferior.

O regime penitenciário deve empregar os meios

curativos, educativos, morais, espirituais, e todas as formas de

assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o

máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de

responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua

pessoa e a sua capacidade de readaptação social.

Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias e às estruturas

linguísticas do texto II.

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico

com base em justificativas gramaticais diferentes.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de 

uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se 

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram 

a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, 

assumiram a função de moeda, circulando como elemento 

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o 

valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente 

o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra 

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na 

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua 

função como instrumento de troca no vocabulário português, 

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário. 

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram 

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de 

seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem 

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de 

riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras 

moedas com características semelhantes às das atuais: 

pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a 

impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu 

e garante o seu valor. 

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de 

moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se 

impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão 

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes 

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em 

ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre 

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o 

final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente, 

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda



passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor 

gravado em sua face, que independe do metal nela contido. 

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os 

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro 

e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de 

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos, 

circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel. 

Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os 

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, 

controlando as falsificações e garantindo o poder de 

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos 

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

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

Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

Em “servindo para avaliar-lhes o valor” (L.6-7), o pronome

“lhes”, que retoma “outros produtos” (L.6), equivale, em

sentido, ao pronome seu.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.

TEXTO I

A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na

agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz

respeito à importância que a sustentabilidade corporativa

ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se

imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada

vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à

sociedade.

A sustentabilidade, apesar de intangível, sem

existência física, é hoje valor essencial, que se converte em

ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A

sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em

boas práticas de governança e em benefícios sociais e

ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a

competitividade e o sucesso das organizações.

O interesse pela sustentabilidade fortalece-se

na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do

modelo de desenvolvimento dependente de recursos não

renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da

sociedade, da busca de segurança energética e de novas

possibilidades de produção. Como a população cresce em

número e em capacidade de consumo, também aumenta o

desejo de que a economia utilize mais recursos de base

biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —

e essa é a base da bioeconomia.

Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio

Braziliense. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).

Com relação ao texto I, julgue os próximos itens.

No trecho “A sustentabilidade (...) ambientais” (R.10 a 13), 

para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual, 

que foi totalmente terminado, a forma verbal “requer” deveria 

ser substituída por requereu. Nesse caso, mesmo após a



alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso 

seria mantida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.

A ideia de solidariedade acompanha, desde os

primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por

exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um

ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua

e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado aos seus

semelhantes. Não pode renunciar à sua condição inata de

membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses

podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os

demais.

O primeiro contato com a noção de solidariedade

mostra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais

membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro

lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência

social das ações humanas, do coexistir e do conviver

comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a sua inegável

dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento

mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações,

o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento.

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio

e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância.

Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto,

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada

em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a

modernidade política impõe a necessidade dialética de um

passo maior em direção à justiça social: o compromisso

constante com o bem comum e a promoção de causas ou

objetivos comuns aos membros de toda a comunidade.

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e princípio da

solidariedade. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória,

n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas do

texto Estado social e princípio da solidariedade.

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se

empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo “a” em “dá

suporte a exigências recíprocas” (R.20).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q8.

O termo justiça expressa o que se faz conforme o 

direito ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o



termo justiça como conformidade da conduta a uma norma é 

empregado para julgar o comportamento da pessoa humana 

diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou 

de direito positivo. Já o termo justiça como eficiência de uma 

norma (ou de um sistema de normas), no sentido de se 

possibilitar as relações entre os homens, é empregado para 

julgar a própria norma que regula o comportamento humano.

Carlos Henrique Bezerra Leite et al. A validade e a eficácia das normas jurídicas. (Coord. Renan Lotufo). Barueri/SP: Manole, 2005, p. 7 (com adaptações).

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto

A validade e a eficácia das normas jurídicas, julgue os itens a

seguir.

No primeiro período do texto, a partícula “se” é empregada

para realçar o que está sendo afirmado nesse período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q9.

O termo justiça expressa o que se faz conforme o

direito ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o

termo justiça como conformidade da conduta a uma norma é

empregado para julgar o comportamento da pessoa humana

diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou

de direito positivo. Já o termo justiça como eficiência de uma

norma (ou de um sistema de normas), no sentido de se

possibilitar as relações entre os homens, é empregado para

julgar a própria norma que regula o comportamento humano.

Carlos Henrique Bezerra Leite et al. A validade e a eficácia das normas jurídicas. (Coord. Renan Lotufo). Barueri/SP: Manole, 2005, p. 7 (com adaptações).

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto

A validade e a eficácia das normas jurídicas, julgue os itens a

seguir.

Em “seja esta moral, seja de direito natural” (R.5), é obrigatório

o emprego da vírgula para indicar a relação de alternância

entre os elementos de orações de mesmo nível sintático.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q10.

Desde 1990, no Brasil, tem havido uma melhora 

sistemática do coeficiente de Gini, índice comumente utilizado 

para medir a desigualdade de distribuição de renda: melhorou 

dos 0,603 de 1993 para os 0,501 de 2013. 

Tendo por base os valores de 1998, ano da 

privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil, o PIB 

per capita do brasileiro aumentou apenas 35,0% no período 

findo em 2014, ao passo que, no mesmo período, a densidade



de telefones fixos aumentou 84,5% e a de telefones celulares 

aumentou 3.114%. 

A penetração dos serviços de telefonia — fixa ou 

móvel — só não foi maior devido ao irrisório crescimento da 

renda per capita no período, agravado pela carga tributária 

incidente sobre serviços de telecomunicações, essenciais para 

o desenvolvimento sustentável com inclusão social. 

No cenário mundial, o Brasil passou do 54.º lugar, em 

2002, para o 65.º lugar, em 2013, segundo o índice de 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), da União Internacional de Telecomunicações, indicando 

que o país está defasado no aproveitamento dos benefícios que 

as TIC propiciam para o desenvolvimento sustentável com 

inclusão social e com inserção no mundo globalizado. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2013, 92,5% dos domicílios tinham acesso 

aos serviços telefônicos — fixos ou móveis. Em 1998, apenas 

32% dos domicílios tinham acesso a esses serviços, o que 

indica um volumoso aumento no período mencionado. 

No final do primeiro semestre de 2015, 41.310 

localidades eram servidas pela telefonia fixa, em função da 

realização das metas do Plano Geral de Metas de 

Universalização; no final do primeiro semestre do ano 

anterior, eram 40.907 localidades e, em 1992, eram 16.950.

O ambiente socioeconômico do setor de telecomunicações. In: O desempenho

do setor de telecomunicações no Brasil. Séries temporais 1S15.

Elaborado pela Telebrasil em parceria com o Teleco. Rio de Janeiro,

agosto de 2015, p. 7-9. Internet: <www.telebrasil.org.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto O ambiente

socioeconômico do setor de telecomunicações, julgue os seguintes

itens.

Na linha 13, a flexão do termo “agravado” na forma feminina

faria que esse termo passasse a concordar com “renda per

capita”, sem que isso resultasse em prejuízo para a correção

gramatical e para os sentidos do texto.

• CERTO

• ERRADO
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Q11.

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, 

séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das 

estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de 

todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem 

considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são 

detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da 

sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens 

e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de 

classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de 

relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido 

de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos 

crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com 

a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a 

soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica 

interna, devendo o governo adotar uma postura firme de 

combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e 

com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus 

mecanismos de prevenção e repressão e garantir o



envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto

acima, julgue os próximos itens.

Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com

a criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo

“conexos”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q12.

A reestruturação do setor de telecomunicações no

Brasil veio acompanhada da privatização do Sistema

TELEBRAS — operado pela Telecomunicações Brasileiras

S.A. (TELEBRAS) —, monopólio estatal verticalmente

integrado e organizado em diversas subsidiárias, que prestava

serviços por meio de uma rede de telecomunicações

interligada, em todo o território nacional.

A ideia básica do novo modelo era a de adequar o

setor de telecomunicações ao novo contexto de globalização

econômica, de evolução tecnológica setorial, de novas

exigências de diversificação e modernização das redes e dos

serviços, além de permitir a universalização da prestação de

serviços básicos, tendo em vista a elevada demanda reprimida

no país.

A privatização, ao contrário do que ocorreu em

diversos países em desenvolvimento e mesmo em outros

setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem

de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a

criação de uma agência reguladora independente e autônoma,19

a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Além

disso, a reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro

foi precedida de reformas setoriais em vários outros países, o

que trouxe a possibilidade de aprendizado com as experiências

anteriores.

José Claudio Linhares Pires. A reestruturação do setor de telecomunicações

no Brasil. Internet: <www.bndespar.com.br> (com adaptações).

No que se refere às estruturas linguísticas e às ideias do texto

A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil, julgue

os itens seguintes.

A substituição de “autônoma” (R.19) por com autonomia

prejudicaria a correção gramatical do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências Oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo e

gênero de documento

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE



Q13.

Acerca das características gerais dos diversos tipos de comunicação

oficial, julgue os itens a seguir, com base no Manual de Redação

da Presidência da República.

Na elaboração de um ofício de mero encaminhamento, o autor

da comunicação pode eximir-se da escrita de parágrafos de

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

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

Q14.

A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do

Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue os

itens a seguir.

No console de uma distribuição qualquer do Linux,

como, por exemplo, o Ubuntu, é possível cancelar um

comando em execução a partir do uso da combinação das

teclas

.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q15.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.

O Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em

uma máquina, permite que apenas um único usuário da

máquina consiga acessar, com segurança, seus arquivos e

pastas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q16.



Acerca do Microsoft Office 2013 e dos conceitos básicos de redes

de computadores, julgue os itens a seguir.

Um documento do Word 2013 pode ser gravado diretamente

na nuvem, sem que seja necessário armazená-lo inicialmente

no computador. Ao se acessar a opção Salvar como, no menu

Arquivo, o Word permite criar, automaticamente, uma cópia do

documento em uma pasta definida pelo usuário antes de

enviá-lo para a nuvem, eliminando essa cópia após o envio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Planilhas

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

Q17.

Julgue os itens seguintes, relativos ao sistema operacional

Windows 7.0 e ao Microsoft Excel 2013.

O recurso Validação de Dados, do Excel 2013, permite que se

configure uma célula de tal modo que nela só possam ser

inseridos números com exatamente doze caracteres. Esse

recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de

acessos: guia Dados; grupo Ferramentas de Dados; caixa de

diálogo Validação de Dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q18.

Acerca do Microsoft Office 2013 e dos conceitos básicos de redes

de computadores, julgue os itens a seguir.

O PowerPoint 2013 dispõe de recurso que permite adicionar,

rapidamente, estilos de forma e de linha ao eslaide.

Para ter acesso a esse recurso, o usuário deverá clicar a guia

Página Inicial, localizar o grupo Desenho e, em seguida, clicar o

botão Estilos Rápidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Edição de textos

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

Q19.

Julgue os próximos itens, acerca da edição de textos e planilhas.



No BrOffice Writer 3, a opção Marcador do menu Inserir permite

que o fundo de um texto seja pintado com cor diferenciada,

de forma similar a um marcador de texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Planilhas

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

Q20.

Julgue os próximos itens, acerca da edição de textos e planilhas.

No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas

permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula

(fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Apresentações

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q21.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

Após elaborar uma apresentação de eslaides no Impress, o

usuário poderá exportá-la para o formato pdf, opção que

permite a anexação da apresentação a um documento em

formato pdf e sua leitura por qualquer editor de textos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca

e pesquisa na Internet

Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q22.

Considerando os conceitos, os aplicativos e as ferramentas

referentes a redes de computadores, julgue os itens que se seguem.

O sítio de buscas Google permite que o usuário realize

pesquisas utilizando palavras e textos tanto em caixa baixa

quanto em caixa alta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de

discussão e Redes sociais



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q23.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Computação

na nuvem (cloud computing)

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q24.

Julgue os próximos itens, relativos ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à

computação na nuvem.

Na computação na nuvem, IaaS (infrastructure as a service) refere-se a um modelo de serviço em que o provedor oferece ao usuário

de forma transparente, uma infraestrutura tanto de processamento quanto de armazenamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q25.

Julgue os próximos itens, relativos ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à

computação na nuvem.

No Internet Explorer 11, o filtro do SmartScreen auxilia no combate a ameaças, a exemplo de phishing, e funciona como gerenciador

de downloads, já que bloqueia aqueles considerados arriscados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox

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

Q26.

Com relação a conceitos básicos de redes de computadores e ao

programa de navegação Mozilla Firefox, julgue os próximos itens.

Os complementos são aplicativos que permitem ao usuário

personalizar o Firefox com estilos ou recursos extras. As

extensões são um tipo de complemento encontradas na última

versão desse navegador e possibilitam, entre outros recursos,

a integração do Firefox com alguns sítios da Internet.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome

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

Q27.

No que se refere a redes de computadores, julgue os itens seguintes.

No Google Chrome, é possível sincronizar, entre outros,

marcadores, extensões da Web e histórico, a partir da iniciação

de uma sessão no Chrome.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Outlook Express

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q28.

Considerando que uma organização possua uma intranet com

servidor web e servidor de correio eletrônico, julgue os itens a

seguir.

Se o usuário da organização desejar configurar o cliente de

correio eletrônico Microsoft Outlook para acessar o servidor

de emails da organização, ele deverá escolher uma senha de até

doze caracteres, devido às restrições de políticas de segurança

de senhas do Microsoft Outlook.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird

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

Q29.

Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao

programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens

subsequentes.

No Mozilla Thunderbird, o recurso Bloquear Usuário, disponível

no menu Editar, tem a finalidade de criar um filtro para impedir

o recebimento de mensagens indesejadas e também a de

realizar o bloqueio daquelas pessoas que as enviem e que não

façam parte da lista de contatos do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE

Q30.

Considerando o gerenciamento de arquivos, bem como o programa

de navegação Microsoft Internet Explorer 10 e o programa de

correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens que se

seguem.

Em um computador com o sistema Windows 8, se o usuário,

por meio da funcionalidade Explorador de Arquivos, tentar abrir

um arquivo que já esteja aberto, ele receberá uma mensagem

informando que não poderá abri-lo, pois está em execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q31.

No que se refere à segurança da informação, julgue o seguinte item.

Sniffers são programas aparentemente inofensivos cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em

questão permite, por exemplo, que um sniffer seja anexado a um jogo, que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará

informações bancárias do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais

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

Q32.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao gerenciamento de

arquivos e pastas e à segurança da informação.

O vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja

principal característica é a inteligência, foi criado para agir de

forma oculta e infectar arquivos do Word e do Excel. Embora

seja capaz de identificar conteúdos importantes nesses tipos de

arquivos e, posteriormente, enviá-los ao seu criador, esse vírus

não consegue empregar técnicas para evitar sua detecção

durante a varredura de programas antivírus.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.)

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q33.



Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os itens

a seguir.

A fim de evitar a infecção de um computador por vírus,

deve-se primeiramente instalar uma versão atualizada de um

antivírus, e somente depois abrir os arquivos suspeitos

anexados a emails.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q34.

Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os itens

a seguir.

Manter a cópia de arquivos em um pendrive é uma forma

de garantir a segurança dos dados, uma vez que essa medida

também garante a segurança do ambiente e das configurações

do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

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

Q35.

Julgue os itens seguintes, relativos a computação em nuvem,

organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms

e pragas virtuais.

O que diferencia uma nuvem pública de uma nuvem privada é

o fato de aquela ser disponibilizada gratuitamente para uso e

esta ser disponibilizada sob o modelo pay-per-usage (pague

pelo uso).

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

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

Q36.

No pôquer fechado — jogo de cartas para dois ou mais 

jogadores, com um baralho comum de cinquenta e duas cartas, que 

possui quatro naipes diferentes de treze cartas cada um —, cada 

jogador recebe cinco cartas com as estampas dos naipes, que são 

copas (♥), espadas (♠), ouros (♦) e paus (♣), viradas para baixo. 

As cartas do baralho, em ordem crescente de importância, são 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q (dama), J (valete), K (rei) e A (ás). Nesse jogo,



cada jogador recebe cinco cartas e pode descartar algumas ou todas 

e receber outras novas, na mesma quantidade, de modo a ficar 

sempre com cinco cartas na mão. O jogador com o melhor jogo, isto 

é, com a sequência de cinco cartas que vale mais pontos, ganha a 

rodada. As sequências de jogos vencedoras no pôquer fechado, em 

ordem crescente de importância, são: 

 

- par – formado por duas cartas de mesmo valor e três outras 

sem relação (por exemplo: [Q♣] [Q♠] [2♥] [4♥] [5♣]); 

- dois pares – formado por duas cartas de mesmo valor, mais 

outras duas também de mesmo valor (mas de valor 

diferente do primeiro par) e uma carta não relacionada com 

as dos pares (por exemplo: [3♥] [3♦] [10♠] [10♥] [A♠]); 

- trinca – formado por três cartas de mesmo valor e outras 

duas sem relação (por exemplo: [J♠] [J♦] [J♥] [6♥] [7♥]); 

- straight (sequência) – formado por cinco cartas em 

sequência de naipes diferentes (por exemplo: [5♣] [6♠] 

[7♥] [8♥] [9♣]); 

- flush – formado por cinco cartas do mesmo naipe (por 

exemplo: [4♣] [5♣] [10♣] [Q♣] [J♣]); 

- full house – formado por um par e uma trinca (por 

exemplo: [Q♣] [Q♠] [A♥] [A♠] [A♦]); 

- quadra – formado por quatro cartas do mesmo valor e uma 

carta qualquer (por exemplo: [10♣] [10♠] [10♥] [10♦] 

[3♠]); 

- straight flush – formado por cinco cartas em sequência 

e do mesmo naipe (por exemplo: [7♥] [8♥] [9♥] [10♥] 

[Q♥]); 

- royal straight flush – formado pela sequência máxima, isto 

é, dez, dama, valete, rei e ás, todas do mesmo naipe (por 

exemplo: [10♠] [Q♠] [J♠] [K♠] [A♠]).

Uma parte considerável do jogo de pôquer está relacionada

às estratégias dos jogadores, seja para não mostrar nenhuma

emoção, seja para mostrar reações que levem o seu adversário

a cometer algum erro. Assim, considere que Pedro, João e José

estejam jogando em uma mesa de pôquer fechado e que cada um

deles tenha na mão um jogo de cinco cartas da seguinte forma: um

deles possui uma quadra, outro possui um par e o outro não tem

nenhum tipo de sequência significativa. Por meio das reações dos

jogadores, percebe-se que: um deles tem a intenção de desistir da

jogada, outro tem a intenção de continuar a jogada e o outro tem a

intenção de blefar. Sabe-se, ainda, que:

- João não blefa e não tem o pior jogo;

- o jogador que tem a intenção de continuar tem na mão um

jogo que forma um par;

- Pedro não tem a intenção de desistir;

- o jogador que blefa tem o jogo formado pela quadra.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

João tem a intenção de continuar a jogada e, além disso, possui

um par.

• CERTO

• ERRADO



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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas, Diagramas Lógicos e Leis de De Morgan

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

Q37.

Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela

matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre

que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas

disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre,

Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à

Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente

para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética,

julgue os itens a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se como p a proposição “Mariana acha a

matemática uma área muito difícil” de valor lógico verdadeiro

e como q a proposição “Mariana tem grande apreço pela

matemática” de valor lógico falso, então o valor lógico de

p → ¬q é falso.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q38.

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:

• Os candidatos A e B são empresários.

• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.

• O candidato A é empresário.

• O candidato C é empresário.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que

exatamente um dos candidatos não é empresário.

As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q39.

Considere as proposições P1, P2, P3 e P4, apresentadas a seguir. 

P1: Se as ações de um empresário contribuírem para a manutenção 

de certos empregos da estrutura social, então tal empresário merece 

receber a gratidão da sociedade.



P2: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ocorre um escândalo no mundo empresarial. 

P3: Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, as ações do 

empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos da 

estrutura social. 

P4: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, ele 

merece receber a gratidão da sociedade. 

Tendo como referência essas proposições, julgue os itens seguintes.

O argumento que tem como premissas as proposições P1, P2 e P3 e como conclusão a proposição P4 é válido.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q40.

Determinada faculdade oferta, em todo semestre, três

disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação e

Tecnologia (INT); Matemática Aplicada (MAP); Economia do

Mercado Empresarial (EME). Neste semestre, dos 150 alunos que

possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas,

foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades:

→ 70 em INT;

→ 45 em MAP;

→ 60 em EME;

→ 25 em INT e MAP;

→ 35 em INT e EME;

→ 30 em MAP e EME;

→ 15 nas três disciplinas.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Ao se escolher um aluno ao acaso, a probabilidade de ele estar

matriculado em apenas duas das três disciplinas será maior que

a probabilidade de ele estar matriculado apenas em INT.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

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

Q41.

Determinada faculdade oferta, em todo semestre, três 

disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação e 

Tecnologia (INT); Matemática Aplicada (MAP); Economia do 

Mercado Empresarial (EME). Neste semestre, dos 150 alunos que 

possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas, 

foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades:



 

 

→ 70 em INT; 

 

→ 45 em MAP; 

 

→ 60 em EME; 

 

→ 25 em INT e MAP; 

 

→ 35 em INT e EME; 

 

→ 30 em MAP e EME; 

 

→ 15 nas três disciplinas. 

 

 

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. 

Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar

a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em

nenhuma das três disciplinas.

• CERTO

• ERRADO
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Raciocínio Lógico / Estruturas Lógicas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q42.

Uma locadora de veículos classifica seus clientes — que

são motoristas habilitados — em clientes do grupo 1 ou grupo 2. Aos clientes do grupo 1 é dispensado o pagamento de taxa de

seguro e é dado desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação. Para ser cliente do grupo 1, a pessoa precisa ter habilitação de

motorista há mais de 10 anos ou ter idade inferior a 70 anos. Todos

os outros clientes são classificados no grupo 2.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Se um cliente tiver obtido a habilitação de motorista em 2000,

fizer a locação de um carro nessa locadora em 2008, e não

obter o desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação, então,

a idade desse cliente ao final de 2012 seria de, no máximo, 72

anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

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

Q43.

Uma concessionária ganhou a concessão para explorar

economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos. A concessionária realizará melhorias na via como a duplicação

de trechos, manutenção do asfalto, da iluminação, reforço na

sinalização.

Considerando que a concessionária esteja autorizada a cobrar

pedágios, julgue os itens subsequentes.



Suponha que o valor inicial do pedágio em um trecho da

rodovia seja de R$ 3,50 para veículos de passeio e que sejam

permitidos reajustes anuais desse valor. Nesse caso, se nos 2

primeiros anos, os reajustes foram de 5% e 4%, é correto

afirmar que o valor do pedágio, ao final do segundo ano, era

superior a R$ 3,85.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q44.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

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

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

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

Q45.

No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias

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

riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas

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

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

riqueza no país.

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

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

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

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

a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de

reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.

• CERTO

• ERRADO

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



Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q46.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Economia

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

Q47.

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

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

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

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Sociedade

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q48.

Um homem australiano foi considerado o primeiro

criminoso a ser condenado por pedofilia no mundo depois de cair

em uma armadilha tecnológica e propor sexo a uma menina virtual

de nove anos. A polícia de uma cidade australiana, que o

monitorava, usou uma personagem de computação gráfica, criada

por uma ONG holandesa, para atraí-lo. O criminoso fez ofertas

sexuais, despiu-se e enviou imagens suas sem roupa para a suposta

criança em uma sala de bate-papo sobre sexo na Internet.

O Globo, 22/10/2014, p. 29 (com adaptações).



Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando

a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes.

As organizações não governamentais, como a mencionada no

texto, intensificaram sua atuação a partir das décadas finais do

século passado. Por atuarem em setores diversificados — como

meio ambiente, educação, alimentação e cultura —, essas

organizações refletem o posicionamento de crescentes setores

da sociedade mundial em defesa da cidadania e da vida no

planeta.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q49.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

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

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

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

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

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

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

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

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

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

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

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q50.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Cultura

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

Q51.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Tecnologia

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

Q52.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

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

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Energia

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

Q53.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

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

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

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

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

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

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

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.



A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Relações internacionais

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

Q54.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q55.

Acerca do desmatamento na Amazônia Legal, julgue os itens que

se seguem.

A construção de obras de infraestrutura na Amazônia é vista

como estratégica para frear o aumento do desmatamento

florestal, uma vez que contribui para regularização do uso do

solo.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

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

Q56.

A respeito da organização administrativa do Estado e do ato

administrativo, julgue os itens a seguir.

O princípio da especialidade na administração indireta impõe

a necessidade de que conste, na lei de criação da entidade, a

atividade a ser exercida de modo descentralizado.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q57.

A respeito da administração pública direta e indireta e de atos

administrativos, julgue os itens a seguir.

É defesa aos Poderes Judiciário e Legislativo a criação de

entidades da administração indireta, como autarquias e

fundações públicas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q58.

Julgue os itens a seguir, de acordo com o regime jurídico das

autarquias.

Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria,

com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível

que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente

federativo que a criou.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q59.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE



Q60.

De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações

públicas, julgue os itens a seguir.

As empresas públicas e sociedades de economia mista, que

possuem personalidade jurídica de direito privado, estão

desobrigadas de se submeter ao regime da Lei nº 8.666/1993.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q61.

No que se refere a organização administrativa e a agentes públicos,

julgue os itens a seguir.

O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de

economia mista é regido pela Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT).

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

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

Q62.

Quanto aos atos administrativos, julgue os próximos itens.

O objeto do ato administrativo deve guardar estrita

conformação com o que a lei determina.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q63.

Julgue os itens seguintes, acerca do direito administrativo e da

prática dos atos administrativos.

O decreto é ato administrativo que pode ser praticado tanto

pelo chefe do Poder Executivo quanto pelos presidentes dos

tribunais superiores.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q64.

Julgue os próximos itens acerca dos princípios administrativos e da

responsabilidade dos agentes públicos.

A absolvição de servidor público na esfera administrativa por

negativa de autoria de fato que configure simultaneamente falta

disciplinar e crime repercute na esfera criminal para afastar a

possibilidade de condenação.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito

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

Q65.

Em relação aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais

previstos no texto constitucional para os trabalhadores da

iniciativa privada.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies

Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE

Q66.

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

Uma pessoa que mantém uma relação permanente com o Estado por integrar o quadro funcional de uma autarquia é um

agente público.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública

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

Q67.

Em relação aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do

cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição

do concurso público pleiteado.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

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

Q68.

No tocante aos poderes administrativos, julgue os seguintes itens.

O fenômeno da deslegalização, também chamada de

delegificação, significa a retirada, pelo próprio legislador, de

certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio

de regulamentos de hierarquia inferior.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q69.

Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da

administração pública, julgue os seguintes itens.

A administração, quando aplica sanção administrativa a uma

pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua

no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de

supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma

indistinta.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q70.

Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da

administração pública, julgue os seguintes itens.

O presidente da República, os governadores e os prefeitos

podem estabelecer, por decreto, medidas que disciplinem a

organização e o funcionamento da administração pública em

suas respectivas esferas, desde que isso não enseje aumento de

despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia



Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q71.

Em alguns estados e municípios brasileiros foi instituída restrição

periódica de trânsito de veículos automotores, popularmente

conhecida como rodízio. Tendo como referência os poderes da

administração pública, julgue os itens a seguir a respeito desse

assunto.

O rodízio de automóveis estabelecido pela administração

pública configura exercício do poder de polícia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q72.

Em alguns estados e municípios brasileiros foi instituída restrição

periódica de trânsito de veículos automotores, popularmente

conhecida como rodízio. Tendo como referência os poderes da

administração pública, julgue os itens a seguir a respeito desse

assunto.

O estabelecimento da restrição de trânsito de veículos

automotores deve ser feito de forma criteriosa para evitar

desvio de poder, o que ocorre quando a limitação é feita com

base, por exemplo, exclusivamente no ano de fabricação do

veículo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q73.

Julgue os itens a seguir, referentes a institutos diversos do direito

administrativo.

O objetivo da licitação pública é escolher a proposta mais

vantajosa para o futuro contrato e fazer prevalecer o princípio

da isonomia, visando à promoção do desenvolvimento nacional

sustentável.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade

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

Q74.



No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade

civil, julgue os itens subsequentes.

As hipóteses de dispensa de licitação estão previstas em rol

exemplificativo, cabendo ao agente público justificar a

necessidade de contratação direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

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

Q75.

No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade

civil, julgue os itens subsequentes.

A aquisição de bens imóveis pela administração pública, em

regra, somente pode ser realizada pela modalidade de licitação

tomada de preços, independentemente do valor do imóvel.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos

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

Q76.

De acordo com a Lei de Licitações, julgue os itens que se seguem.

O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para

as compras efetuadas pela administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento

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

Q77.

Julgue os itens seguintes, acerca do direito administrativo e da

prática dos atos administrativos.

A homologação de um certame licitatório, seguida da

adjudicação do objeto licitado ao futuro contratado, não é

classificada como um ato administrativo, por ter caráter

meramente cogente.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q78.

Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda

contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do

Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle

do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o

Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q79.

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia

administrativa, julgue os itens seguintes.

Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle

judicial, sustar, de ofício, os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q80.

Julgue os itens seguintes, acerca do controle exercido e sofrido pela

administração pública.

A possibilidade de convocação, por qualquer das casas do

Congresso Nacional, de titulares de órgãos subordinados à

Presidência da República ilustra o controle político da

administração pública, que abrange tanto aspectos de

legalidade quanto de mérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Responsabilidade por

ato comissivo do Estado e Responsabilidade por omissão do Estado

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

Q81.



Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos

praticados por seus agentes, julgue os próximos itens, a respeito da

responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a

terceiros tem sustentação na teoria da culpa administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q82.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Caso seja impossível a identificação do agente público

responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o

dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado

de exercer o direito de regresso contra qualquer agente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q83.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q84.

Um órgão da administração pública contratou uma

empresa para realizar a reforma da instalação elétrica de seu

edifício sede. Para isso, celebrou com a empresa contrato

administrativo válido por 12 meses, no valor de R$ 150.000,00. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O agente que eventualmente tenha sido designado como fiscal

do contrato terá a atribuição de aplicar as sanções

administrativas previstas no edital.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q85.

Consoante o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil

do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), julgue

os itens seguintes.

O servidor que tem seu nome ligado a empreendimentos de

cunho duvidoso fere o Regime Jurídico dos servidores públicos

(Lei nº 8.112/1990), mas não seu Código de Ética

(Decreto nº 1.171/1994).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q86.

Com base nas disposições da Resolução nº 10/2008, da Comissão

de Ética Pública da Presidência da República, julgue o item

subsequente.

Não será objeto de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional

(ACPP) o desvio ético do gestor público que, deliberadamente,

proferir ofensas a subordinado, na presença da equipe,

prejudicando a reputação desse servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Conceito, classificações, princípios fundamentais

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

Q87.

Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias

fundamentais da República Federativa do Brasil.

A superveniência de nova Constituição não afetará o direito

adquirido na ordem constitucional anterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Capítulo III Segurança Pública: artigo 144

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 4 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q88.



Julgue os próximos itens, relativos ao sistema de justiça criminal.

Cabe à Secretaria Nacional de Segurança Pública apurar

infrações penais cometidas contra a ordem política ou em

detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou outros

delitos de repercussão interestadual.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q89.

Acerca dos direitos humanos, à luz da Constituição Federal de 1988

(CF), julgue os itens subsequentes.

Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito

de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades

de índole profissional, como consultórios e escritórios.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q90.

No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os

próximos itens.

O registro do sindicato no órgão competente é exigência

constitucional que não se confunde com a autorização estatal

para a fundação da entidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q91.

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres

individuais e coletivos, julgue os itens a seguir.

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

• CERTO

• ERRADO

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



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

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

Q92.

Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias

fundamentais da República Federativa do Brasil.

A dimensão substancial da liberdade de expressão guarda

relação íntima com o pluralismo político na medida em que

abarca, antes, a formação da própria opinião como pressuposto

para sua posterior manifestação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q93.

Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da

lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União

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

Q94.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à

organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito

eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q95.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.



Aos estados-membros da Federação compete explorar,

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,

os portos marítimos, fluviais e lacustres.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q96.

A respeito da organização político-administrativa brasileira, da

administração pública e do Poder Executivo, julgue os itens

subsequentes.

A União, os estados, o Distrito Federal (DF) e os municípios

compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios promover, no

que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por

exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo

urbano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

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

Q97.

A respeito das noções de Estado, governo e administração pública,

julgue os itens a seguir.

Administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício

da função política e da função administrativa, estando ambas

as atividades subordinadas à lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q98.

A respeito da organização político-administrativa do Estado e da

administração pública, julgue os próximos itens.

O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve

dos servidores públicos.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q99.

Com relação ao Poder Executivo e às atribuições e

responsabilidades do presidente da República, julgue os

próximos itens.

O presidente da República poderá ausentar-se do país por

qualquer tempo, independentemente da obtenção de licença

junto ao Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito

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

Q100.

No que diz respeito a aspectos da administração financeira e

orçamentária pública, julgue os itens a seguir.

Uma das funções do Estado, em relação às falhas de mercado,

é reprimir o surgimento de assimetria de informações entre os

agentes econômicos de produção e de consumo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q101.

Acerca das noções básicas de orçamento público e de administração

financeira e orçamentária, julgue os itens a seguir.

O orçamento tradicional, cuja principal função é servir

de instrumento de administração, é fundamental para

disciplinar as finanças públicas, manter o equilíbrio financeiro

e evitar a expansão dos gastos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários

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

Q102.

Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento

público, julgue os itens a seguir.



As descentralizações de créditos orçamentários não se

confundem com transferências e transposição de dotações

orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q103.

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.

O processo orçamentário brasileiro é direcionado

principalmente por três leis distintas: o plano plurianual com

maior vigência, a lei de diretrizes orçamentárias em conjunto

com o anexo de metas e riscos fiscais e, por fim, a lei

orçamentária anual, na qual se incluem o orçamento fiscal, o de

seguridade social e o de investimentos das empresas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal

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

Q104.

Acerca dos instrumentos de efetivação de planejamento e

orçamento no Brasil, julgue os próximos itens.

No plano plurianual, a fonte dos indicadores corresponde à

receita ou ao conjunto de receitas que deverá ser utilizado para

a realização do programa temático a que se refere cada

indicador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q105.

Com relação à lei de diretrizes orçamentárias (LDO), julgue os itens

subsequentes.

A LDO deve conter demonstrativo da estimativa de receita e

prever a compensação da renúncia de receita.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q106.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2016 prevê

um déficit orçamentário. Essa é a primeira vez na história que o

governo entrega uma proposta orçamentária admitindo déficit

nas suas contas. A tabela apresentada mostra o resumo da receita e

despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade por

categoria econômica.

A respeito dessa tabela e dos assuntos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A existência de déficit orçamentário no PLOA desrespeita o

princípio do equilíbrio orçamentário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q107.

Julgue os itens que se seguem, relativos às classificações

orçamentárias e aos créditos ordinários e adicionais.

Uma ação orçamentária que tenha por objetivo a entrega de

bens e serviços à sociedade deverá ser incluída em um

programa de gestão, manutenção e serviços do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q108.

Com relação ao disposto na CF acerca de ciclo orçamentário e

orçamento público, julgue os itens subsecutivos.



Se uma dotação orçamentária for cancelada em decorrência de

emenda parlamentar, e o valor da referida dotação for

destinado para uma despesa vetada pelo chefe do Poder

Executivo, esse valor poderá ser empregado para abertura de

crédito especial durante o exercício de vigência da lei que

tenha sofrido o veto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e

financeira

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q109.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do plano plurianual

(PPA).

A programação financeira tem o objetivo de ajustar o ritmo de

execução do PPA ao fluxo provável de recursos financeiros, de

modo a executar os programas de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q110.

No que diz respeito à programação financeira e à programação

orçamentária, julgue os itens subsecutivos.

A programação orçamentária e financeira consiste na

compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos

recebimentos, visando o ajuste da despesa fixada às novas

projeções de resultados e da arrecadação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q111.

Acerca da elaboração da proposta orçamentária e da execução do

orçamento, julgue os itens subsecutivos, conforme disposições da

Lei nº 4.320/1964.

Qualquer renda com vencimento determinado em lei,

regulamento ou contrato é objeto de lançamento.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Classificação segundo a natureza

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q112.

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.

De acordo com a categoria econômica, o superávit do

orçamento corrente é considerado fonte de receita corrente do

Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Etapas e estágios

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE

Q113.

Com relação à receita pública, julgue os itens subsequentes.

Em obediência ao regime de caixa, uma receita orçamentária

somente poderá ser registrada quando ocorrer o efetivo

ingresso dos recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito

Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q114.

No que se refere aos conceitos e às etapas das receitas e despesas

públicas e ao processo de execução orçamentária e financeira,

julgue os seguintes itens.

A nota de empenho de despesa pode representar o instrumento

de contrato, se esse instrumento for facultativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Classificação segundo a natureza

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q115.

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.



As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da

dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à

categoria econômica de despesas correntes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Etapas e estágios

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

Q116.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos estágios da despesa

orçamentária.

A apuração da quantia exata a ser paga em relação às despesas

incorridas por um ente federativo ocorre na fase de pagamento,

sendo vedada a adoção de regime de adiantamento com vistas

a honrar o pagamento dessas despesas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q117.

A respeito das receitas e despesas públicas, julgue os itens a seguir.

Restos a pagar processados correspondem às despesas que

tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q118.

Julgue os próximos itens, relativos às receitas e despesas públicas.

As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de

exercícios encerrados, para as quais, à época, o orçamento não

consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no

balanço financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE



Q119.

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

A prevenção de riscos relacionados com os recursos públicos

é tão importante para o conceito legal de responsabilidade na

gestão fiscal quanto a correção de desvios ocorridos na

execução do orçamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento

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

Q120.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

O projeto de lei orçamentária anual deve contemplar reserva de

contingência destinada a honrar passivos contingentes, bem

como outros riscos e eventos fiscais não previstos pelo ente

federativo. O montante dessa reserva deve ser definido com

base na receita corrente líquida do referido ente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização

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

Q121.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão de pessoas.

A administração de pessoal no serviço público brasileiro

passou a ser tratada como um sistema de atividades com a

aprovação da Lei nº 8.112/1990.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Atribuições básicas e objetivos

Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE

Q122.

Com relação à gestão de pessoas (GP) na contemporaneidade,

julgue os itens a seguir.

O papel de comunicador desempenhado pelo profissional de 

recursos humanos consiste em utilizar estratégias adequadas 

para aumentar os níveis de interesse, de satisfação e de



realização das pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais

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

Q123.

Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.

Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de

informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)

terá como vantagem a otimização do processo de tomada de

decisão na organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q124.

Ainda que teoricamente distintas, é estreita a relação, do ponto de

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

e de gestão de pessoas. No que diz respeito a esse assunto, julgue

os itens a seguir.

Os modelos normativos de gestão de pessoas tendem a evitar

os conflitos nas relações entre indivíduos e organizações por

considerarem que ambas as partes compartilham os mesmos

objetivos e interesses.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Motivação

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

Q125.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão de pessoas.

A escassez de recursos no setor público tende a conferir

importância ao papel do líder na motivação do servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Liderança

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



Q126.

Com referência à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

Os estilos de liderança podem ser classificados em duas

dimensões: orientação para relacionamentos, que engloba os

estilos dominante, diretivo e autocrático; e orientação para

tarefas, com a classificação em estilos participativo,

estimulador e apoiador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Desempenho

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

Q127.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão de pessoas.

Um servidor público estável pode perder seu cargo mediante

avaliação de desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

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

Q128.

A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais,

julgue os seguintes itens.

A classificação de materiais mais comum inclui as

matérias-primas, os materiais em processamento e os

semiacabados, além dos produtos acabados da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques

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

Q129.

Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de estoques.

O termo estoque significa algo inflexível e preciso, sendo

correto afirmar que sua abrangência engloba pontualmente as

representações de matérias-primas e os produtos semiacabados.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

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

Q130.

Considere que a administração pública federal necessite adquirir,

junto ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de

determinado ente público. Nessa situação,.

é dispensável o termo de contrato, independentemente do valor

da contratação, se se tratar de compra com entrega imediata e

integral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores

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

Q131.

Julgue o item subsecutivo, referente a compras.

Os procedimentos para cadastro de fornecedores são

compostos de duas fases de análise, a preliminar e a

complementar, nas quais a análise técnica, presente em ambas

as fases, tem papel relevante.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

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

Q132.

Considere que a administração pública federal necessite adquirir,

junto ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de

determinado ente público. Nessa situação,.

pode a administração exigir no edital, como condição para a

habilitação da empresa interessada no certame, a entrega de

amostras do bem a ser adquirido pelo ente público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

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

Q133.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.



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

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

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

estoques.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q134.

Julgue os próximos itens, relativos à gestão patrimonial em órgãos

do governo federal.

O recebimento de equipamento médico-hospitalar adquirido

pelo valor de R$ 850.000,00 deve ser confiado a uma comissão

composta de, pelo menos, três membros.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q135.

Com relação a controle de estoques, de recebimento e

armazenagem de materiais, julgue os itens subsequentes.

O procedimento sequencial correto de um almoxarifado

consiste em: armazenagem, distribuição e recebimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

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

Q136.

Julgue os próximos itens, acerca da gestão patrimonial.

Os bens de uma empresa são considerados recursos

patrimoniais e são classificados, quanto à sua mobilidade,

como móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE



Q137.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão patrimonial.

Uma instituição pública pode isolar por completo a área de

armazenagem para realizar o inventário geral.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q138.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão patrimonial.

A baixa patrimonial é entendida como a perda do poder

exercido sobre determinado bem, em razão de seu uso

intensivo ou prolongado que o torne obsoleto ou lhe cause

desgastes ou avarias que não justifiquem o investimento de

recursos para a sua recuperação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q139.

Com relação aos princípios da arquivística, julgue os itens a seguir.

O princípio da territorialidade defende que os arquivos sejam

mantidos, guardados e conservados nos locais onde foram

acumulados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Diagnósticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q140.

A respeito de diagnóstico da situação arquivística, julgue os itens

subsequentes.

O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista

requer uma profunda descrição dos métodos de organização

dos documentos nas várias unidades de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos correntes e intermediário

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q141.

Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que

se seguem.

Os documentos, para serem considerados como correntes

e intermediários, devem possuir valor primário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Protocolos

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q142.

Julgue os próximos itens, referentes à gestão de documentos.

No registro, rotina da atividade de protocolo, é feita a

identificação dos metadados dos documentos de arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Avaliação de documentos

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q143.

No que concerne às funções arquivísticas relativas a difusão,

aquisição e avaliação, julgue os itens seguintes.

O conhecimento da estrutura administrativa da instituição é

dispensável na atividade de avaliação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos permanentes

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q144.

A respeito de arquivo permanente, julgue os itens a seguir.

Os documentos que constituem os arquivos permanentes

apresentam valor secundário.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q145.

Acerca da microfilmagem de documentos de arquivo, julgue os

itens subsequentes.

Documentos oficiais ou públicos de trâmite concluído, uma vez

microfilmados, podem ser eliminados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q146.

Julgue os próximos itens, referentes à gestão de documentos.

A condição necessária para a implantação de sistemas

informatizados de gestão arquivística de documentos é a

digitalização ou microfilmagem dos documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, conservação e restauração de documentos

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q147.

Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que

se seguem.

A preservação do contexto de produção dos documentos de

arquivo é obtida por meio da aplicação do princípio da ordem

original.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional, natureza,

finalidades

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q148.

Julgue os próximos itens referentes à função administrativa das

organizações.



Apesar de as decisões programadas resolverem problemas

organizacionais que já foram enfrentados e solucionados

anteriormente, é necessário fazer diagnóstico, criar alternativas

e escolher o curso de ação mais indicado sempre que um novo

problema ocorrer.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização

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

Q149.

Acerca do processo de mudança organizacional, do papel do agente

de mudança e das características das organizações formais

modernas, julgue os itens que se seguem.

A governança corporativa, além de um modelo de gestão,

também pode ser considerada como um tipo de

departamentalização, como um processo estruturado, interativo

e consolidado de desenvolver e operacionalizar as atividades

de planejamento, organização, direção e avaliação de

resultados, visando o crescimento e desenvolvimento

sustentado da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização

administrativa da União; administração direta e indireta

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

Q150.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão

privada porque, em sua totalidade, os princípios regentes

daquela não são aplicáveis a esta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Gestão de processos

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

Q151.

Acerca da abordagem por processos e da mensuração

de indicadores de processos, julgue os próximos itens.

A avaliação de um processo de negócios por analistas 

de sistemas com foco em automação denomina-se modelagem 

técnica e conta com um refinamento maior que o do modelo



redesenhado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Gestão de contratos

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q152.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão de contratos na

administração pública.

Os contratos administrativos devem, necessariamente,

conter cláusulas que se refiram aos direitos e às

responsabilidades das partes, bem como às hipóteses de

rescisão, sob pena de nulidade do instrumento.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 7.102/1983: dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para

constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q153.

Julgue o item abaixo, com base nos dispositivos da Lei n.º 7.102/1983.

Os estabelecimentos financeiros estão autorizados a organizar

e a executar seus próprios serviços de vigilância ostensiva e

transporte de valores, desde que os sistemas de segurança

empregados em tais atividades sejam auditados, anualmente,

por empresas especializadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.357/2001: estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou

indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou

psíquica, e dá outras providências

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q154.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base nos dispositivos da Lei n.º

10.357/2001, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração ilícita

de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica.

Uma empresa comercializa determinado produto químico que

pode ser utilizado como insumo na elaboração de substância

que causa dependência química. Nessa situação, as atividades

dessa empresa devem ser fiscalizadas pelo DPF, juntamente

com o Exército Brasileiro.

• CERTO



• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 6.815/1980: define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 12 / Polícia Federal / 2013 / CESPE

Q155.

Julgue o item abaixo, a respeito da deportação de estrangeiro

prevista na Lei n.º 6.815/1980.

Estrangeiro que se encontre em situação irregular no Brasil

poderá ser deportado para outro país que não o de sua

nacionalidade ou procedência.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.826/2003: Estatuto do Desarmamento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q156.

Julgue os próximos itens, acerca do Estatuto do Desarmamento

(Lei nº 10.826/2003), da Resolução Conjunta CNJ/CNMP

nº 4/2014 e do Código Internacional Q.

O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição ou

um acessório de uso restrito, sem autorização, no exercício de

atividade comercial constitui crime de comércio ilegal de arma

de fogo, com a pena aumentada pela metade.

• CERTO

• ERRADO

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


	Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q1.
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q2.
	Texto III
	Texto III
	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE




	Q3.
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE




	Q4.
	Texto II
	Texto II
	Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q5.
	Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q6.
	TEXTO I
	TEXTO I
	Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q7.
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q8.
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q10.
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Significação das palavras 
	Língua Portuguesa / Significação das palavras 
	Língua Portuguesa / Significação das palavras 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Redação de Correspondências Oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo e gênero de documento 
	Língua Portuguesa / Redação de Correspondências Oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo e gênero de documento 
	Língua Portuguesa / Redação de Correspondências Oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo e gênero de documento 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q13.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q14.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q15.
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q16.
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q17.
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q18.
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q19.
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q20.
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q21.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q22.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE




	Q23.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q24.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q25.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q26.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q27.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE




	Q28.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q29.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Fonte: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE




	Q30.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q31.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q32.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.) 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q33.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q34.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q35.
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE




	Q36.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas, Diagramas Lógicos e Leis de De Morgan 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas, Diagramas Lógicos e Leis de De Morgan 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas, Diagramas Lógicos e Leis de De Morgan 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q37.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q38.
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q39.
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q40.
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q41.
	Raciocínio Lógico / Estruturas Lógicas 
	Raciocínio Lógico / Estruturas Lógicas 
	Raciocínio Lógico / Estruturas Lógicas 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q42.
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q43.
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q44.
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q45.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q46.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q47.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q48.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE




	Q49.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE




	Q50.
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q51.
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q52.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q53.
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q54.
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE




	Q55.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q56.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE




	Q57.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q58.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q60.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q68.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q69.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q71.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q72.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE




	Q73.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q74.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q75.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q76.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q77.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q78.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q79.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE




	Q80.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Responsabilidade por ato comissivo do Estado e Responsabilidade por omissão do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Responsabilidade por ato comissivo do Estado e Responsabilidade por omissão do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Responsabilidade por ato comissivo do Estado e Responsabilidade por omissão do Estado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q81.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q82.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q83.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q84.
	Noções de Direito Administrativo / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Noções de Direito Administrativo / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Noções de Direito Administrativo / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE




	Q85.
	Noções de Direito Administrativo / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Noções de Direito Administrativo / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Noções de Direito Administrativo / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q86.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Conceito, classificações, princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Conceito, classificações, princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Conceito, classificações, princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q87.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Capítulo III Segurança Pública: artigo 144 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Capítulo III Segurança Pública: artigo 144 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição Federal / Capítulo III Segurança Pública: artigo 144 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 4 / DEPEN / 2015 / CESPE




	Q88.
	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: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE




	Q89.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q90.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q91.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q92.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q93.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q94.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q95.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q96.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q97.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q98.
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q99.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q100.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE




	Q101.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q102.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q103.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q104.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q105.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q106.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q107.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE




	Q108.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE




	Q109.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE




	Q110.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q111.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Classificação segundo a natureza 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Classificação segundo a natureza 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Classificação segundo a natureza 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q112.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Etapas e estágios 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Etapas e estágios 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Etapas e estágios 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE




	Q113.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito 
	Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q114.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Classificação segundo a natureza 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Classificação segundo a natureza 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Classificação segundo a natureza 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q115.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Etapas e estágios 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Etapas e estágios 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Etapas e estágios 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q116.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE




	Q117.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE




	Q118.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q119.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q120.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q121.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Atribuições básicas e objetivos 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Atribuições básicas e objetivos 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Atribuições básicas e objetivos 
	Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE




	Q122.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q123.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q124.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Motivação 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Motivação 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Motivação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q125.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Liderança 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Liderança 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Liderança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q126.
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q127.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q128.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q129.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q130.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q131.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q132.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q133.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q134.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q135.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q136.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q137.
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q138.
	Noções de Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia 
	Noções de Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia 
	Noções de Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q139.
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Diagnósticos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Diagnósticos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Diagnósticos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE




	Q140.
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos correntes e intermediário 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos correntes e intermediário 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos correntes e intermediário 
	Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q141.
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Protocolos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Protocolos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Protocolos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q142.
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q143.
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Noções de Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q144.
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q145.
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q146.
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, conservação e restauração de documentos 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, conservação e restauração de documentos 
	Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, conservação e restauração de documentos 
	Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q147.
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades 
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades 
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q148.
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização 
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização 
	Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q149.
	Noções de Administração Pública / Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta 
	Noções de Administração Pública / Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta 
	Noções de Administração Pública / Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q150.
	Noções de Administração Pública / Gestão de processos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de processos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de processos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q151.
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE




	Q152.
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 7.102/1983: dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 7.102/1983: dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 7.102/1983: dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q153.
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.357/2001: estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.357/2001: estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.357/2001: estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q154.
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 6.815/1980: define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 6.815/1980: define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 6.815/1980: define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 12 / Polícia Federal / 2013 / CESPE




	Q155.
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.826/2003: Estatuto do Desarmamento 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.826/2003: Estatuto do Desarmamento 
	Legislação Aplicada à Polícia Federal / Lei no 10.826/2003: Estatuto do Desarmamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE




	Q156.


