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Q1.
O carnaval do Recife deve ao Galo da Madrugada sua repercussão nacional. O bloco foi num crescendo ano a ano e virou o
espetáculo grandioso que é. Tem futuro promissor. Mas precisa ser encarado como um negócio a ser tocado cada vez mais
profissionalmente.
O potencial do carnaval do Recife para crescer como um “negócio” poderá ser estimulado a beneficiar mais a cidade, gerando
incremento de emprego, trabalho e renda nos hotéis, restaurantes, lanchonetes, oficinas de madeira e ferro, shoppings, meios de
hospedagem em residências, segurança... entre outros segmentos ligados à cadeia produtiva do evento.
Para ampliar a dimensão desse carnaval, há que se explorar ainda mais o potencial do Recife Antigo e o de Olinda. Uma
cidade que dispõe, a seu lado, de uma festa tão singular, alegre e irreverente como a da vizinha cidade já é por si só um produto
comercializável e lucrativo. Nossa proposta pontual é fundir os dois carnavais e transformá-los na marca “Carnaval Recife-Olinda”.
Isto vai “pegar” e potencializará uma maior atratividade nacional para a festa pernambucana. Que estado no Brasil dispõe de um
conjunto de atrativos em uma única festa como o “Galo” estrondoso, o frevo, os blocos antigos, maracatus, bonecos gigantes,
caboclinhos, tambores silenciosos, virgens de Olinda, escolas de samba, prévias tradicionais e até espaço poprock para os mais
alternativos?
Qual caminho a seguir? Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Em seguida, buscar os patrocínios e
parcerias com as associações de bares e restaurantes, indústrias de bebidas, empresas de cartões de crédito, redes sociais e sites
estratégicos. O estímulo para se conhecer o “Carnaval Recife-Olinda” já deverá estar em anúncios publicitários nesses sites ao
menos três meses antes da festa. Isso despertará o interesse do público de diferentes localidades. É este o caminho para transformar
Pernambuco num destino ainda mais procurado a partir de 2019.
(Adaptado de: LIMA, Mauro Ferreira. “Carnaval do Recife, proposta para crescer”. Disponível em: www.diariodepernambuco.com.br.
17.02.2018)
No terceiro parágrafo, o autor indica como um dos pontos fortes do carnaval de Pernambuco
•

A) a diversidade de atrações.

•

B) a cultura marcadamente erudita.

•

C) a homogeneidade de tradições locais.

•

D) o predomínio do estilo poprock.

•

E) o fato de já ter nascido como negócio.
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Q2.
Pode ser um saudosismo bobo, mas tenho saudades do tempo em que se ouvia o futebol pelo rádio. Às vezes, era apenas
chiado; às vezes, o chiado se misturava com a narração; às vezes, a estação sumia; sem mais nem menos, voltava, e o jogo parecia
tão disputado, mas tão emocionante, repleto de lances espetaculares, que tudo que queríamos no dia seguinte era assistir os
melhores momentos na televisão. Hoje todos os jogos são transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa esplêndida, mas sepultou a
fantasia, a mágica.
Agora, que fique claro: em absoluto falo mal da tecnologia. Ao contrário, o avanço tecnológico, principalmente a chegada da
internet, trouxe muita coisa boa pra muita gente. Lembro que ainda engatinhava no plano do Direito e, se quisesse ter acesso a uma
boa jurisprudência, tinha que fazer assinatura. Hoje, está tudo aí, disponível, à farta, de graça. Somente quem viveu numa época em
que não havia a internet tem condições de dimensionar o nível de transformação e de reprodução do conhecimento humano que ela
representou...
(Adaptado de: GEIA, Sergio. Então chegou a tecnologia... Disponível em: www.cronicadodia.com.br)
Condizente com o gênero crônica, o texto consiste em
•

A) uma história fantasiosa inspirada em fatos reais, com linguagem cerimoniosa.

•

B) um registro histórico de fatos de relevo internacional, com linguagem hermética.

•

C) um relato subjetivo de experiências cotidianas, com linguagem coloquial.

•

D) uma compilação de opiniões divergentes sobre tema polêmico, com linguagem afetada.

•

E) uma descrição objetiva da realidade visando noticiar fatos inéditos, com linguagem formal.
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Q3.
A banalização da cultura é perceptível no mundo atual.

O desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.

O entretenimento ocupa lugar de destaque no mundo atual.

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

A) Não deixa de ser legítimo o desejo de escapar do tédio, mesmo que o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo
atual, tornando perceptível a banalização da cultura.

•

B) O entretenimento que ocupa lugar de destaque no mundo atual, cuja banalização da cultura é perceptível, e onde o desejo
de escapar do tédio pode ser legítimo.

•

C) Ainda que o desejo de escapar do tédio pode ser legítimo, o entretenimento, mesmo assim, ocupa lugar de destaque no
mundo atual, onde a banalização da cultura é perceptível.

•

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

•

E) Assim como o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo atual, cuja a banalização da cultura é perceptível, o
desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.
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Q4.
O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos
trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e
conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais
genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu
reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a
qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que
combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na
pacificação dos museus.
Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de
vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,
separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um
lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,
mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.
A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização
progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do
"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada
dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta
da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por
retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais
ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com
nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.
(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)
Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido
excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",
diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

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

Está correto o que consta em
•

A) I, II e III.

•

B) I, apenas.

•

C) I e III, apenas.

•

D) II, apenas.

•

E) II e III, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q5.
A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do
segundo período da produção de Nietzsche, é um ajuste de contas definitivo com as ideias fundamentais do sistema filosófico de
Schopenhauer.
Dedicando o livro à memória do filósofo francês Voltaire e escolhendo como epígrafe uma citação de René Descartes,
Nietzsche já o insere simbolicamente na tradição da filosofia das Luzes, caracterizada pela confiança no poder emancipatório da ciência, em seu triunfo contra as trevas da ignorância e da superstição. Não por acaso, portanto, a obra tem como subtítulo Um livro para
espíritos livres.
Se, para o jovem Nietzsche, era a arte – e não a ciência – o que constituía a atividade metafísica do homem, em Humano, demasiado humano ela é destituída desse privilégio. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais da filosofia de
Schopenhauer, dos quais partilhara, Nietzsche toma agora o cuidado de se afastar criticamente deles. “Que lugar ainda resta à arte?
Antes de tudo, ela ensinou, através de milênios, a olhar com interesse e prazer a vida, em todas as suas formas. Essa doutrina foi
implantada em nós; ela vem à luz novamente agora como irresistível necessidade de conhecer. O homem científico é o desenvolvimento do homem artístico”.
Se, para o jovem Nietzsche, o aprofundamento do conhecimento científico conduzia à proliferação de um saber erudito e
estéril, que sufocava a vida, para o Nietzsche do período intermediário o conhecimento científico torna livre o espírito.
Pouco mais tarde, Nietzsche aprofundaria seu novo entendimento relativo ao papel da ciência e à oposição entre esta e a arte.
Contrapondo-se àqueles que valorizam apenas a imaginação e as obras-primas do disfarce estético, o filósofo afirma: “eles pensam
que a realidade é horrível; contudo, não pensam que o conhecimento até da mais horrível realidade é belo, do mesmo modo que
aquele que conhece bastante e amiúde está, por fim, muito longe de considerar horrível o grande todo da realidade, cuja descoberta
lhe proporciona sempre felicidade. A felicidade do homem do conhecimento aumenta a beleza do mundo”.
(Adaptado de: GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 42-46)
... ela é destituída desse privilégio. (3º parágrafo)
... e à oposição entre esta e a arte. (último parágrafo)

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

A) a arte – a imaginação

•

B) a ciência – a realidade

•

C) a atividade metafísica – a realidade

•

D) a arte – a ciência

•

E) a atividade metafísica – a imaginação
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Q6.
É compreensível imaginar que, dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro, o clichê “nada se cria, tudo se
copia” já seja uma máxima. Alguns estudiosos da dramaturgia dizem que tal frase é perfeitamente aplicável. O curioso, no entanto, é
constatar a rapidez com que o cinema, que tem menos de 120 anos de vida, tem incorporado essa máxima.
No século 21, é em Hollywood que essa tendência aparece com maior força. Praticamente todos os sucessos de bilheteria da
indústria cinematográfica norte-americana são adaptações de quadrinhos, livros, videogames ou programas de TV que fizeram
sucesso. A indústria da adaptação tornou-se tão forte que existe uma massa de escritores com contratos fixos com alguns estúdios, o
que significa que escrevem obras literárias já pensando em sua adaptação para o cinema. O roteiro original, portanto, tornou-se um
artigo de luxo no cinema norte-americano.
Em Hollywood, tal fenômeno é compreensível. A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações é o medo do
risco em tempos de crise econômica, que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores. Essa
estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria, reduz o risco de apostar todas as fichas em histórias inéditas.
No Brasil, as adaptações também viraram moda, uma vez que, nos primeiros anos do século 21, os filmes mais comentados
vieram de livros e outras formas de expressão artística.
(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Cinema Brasileiro no Século 21: reflexões de cineastas, produtores, distribuidores, exibidores,
artistas, críticos e legisladores sobre os rumos da cinematografia nacional. Edição digital. São Paulo: Summus Editorial, 2012)
A frase em que há uso adequado do sinal indicativo de crase encontra-se em:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

E) Há uma massa de escritores presos à contratos fixos em alguns estúdios.
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Q7.
[Um certo Jó Patriota]
Quando a dor se aproxima
Fazendo eu perder a calma
Passo uma esponja de rima
Nos ferimentos da alma.
Esses versos são do repentista Jó Patriota, que nasceu em 1º
de janeiro de 1929 no sítio Cacimbas, em Umburanas, então
município de São José do Egito − PE, Sertão do Pajeú.
Em seu livro, Na senda do lirismo, Jó Patriota explica que foi o cantador Vicente Preto, ao ouvi-lo ensaiando os primeiros
passos no repente, quem primeiro acreditou em sua vocação: − Você pode entrar no ramo, disse-lhe. Ele lembra, também, que sua
primeira viola foi comprada por uma irmã, “com dinheiro da venda de uma cabra”. Sempre acontecia alguma coisa com suas violas,
porque passou a vida toda cantando com as violas “dos outros”. O que acontecia, certamente, é que sua pobreza o obrigava a vendê-las.
Jó Patriota morreu aos 63 anos, em outubro de 1992. Não só o Nordeste, mas o país inteiro não sabe o que perdeu. Estamos
vivendo numa época em que, para grande prejuízo do caráter nacional, a poesia tornou-se a última das necessidades.
(Adaptado de: MELO, Alberto da Cunha. Um certo Jó. Recife, SINDESEP, 2002, p. 17-18)
O primeiro e o segundo versos de Jó Patriota citados ao início do texto − Quando a dor se aproxima / Fazendo eu perder a
calma − exprimem, respectivamente, circunstâncias de
•

A) tempo e modo.

•

B) consequência e causa.

•

C) finalidade e conformidade.

•

D) condição e comparação.

•

E) lugar e proporção.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q8.

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

conhecimento teórico sobre a
linguagem cinematográfica e, em determinado momento,

colocar suas teorias em prática.
(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Op. cit.)

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

A) Surge − possuíram − decidirão

•

B) Surgiram − possuíam − decidiram

•

C) Surgirão − possuíam − decida

•

D) Havia surgido − possuíssem − decidirão

•

E) Surgem − possuam − haveria de decidir
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Q9.
Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é
surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você
terá menos chance de errar se escolher por impulso.
A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o
impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de
“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são
decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são
também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identificações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os
caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida.
Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa
valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela
acredita.
Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no
trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O
trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem
pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em
prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e
persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.
(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)
Falava das decisões tomadas de “cabeça fria”... (2º parágrafo)

O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:
•

A) Satisfação no trabalho não significa necessariamente prazer... (4º parágrafo)

•

B) A sugestão parece imprudente... (2º parágrafo)

•

C) ... quando uma escolha não faz sentido... (4º parágrafo)

•

D) ... as razões que mais pesam nas grandes escolhas... (2º parágrafo)

•

E) ... a construção de sentido requer tempo e persistência. (4º parágrafo)
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Q10.
O que quer dizer civilização do espetáculo? É a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores é ocupado
pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. Esse ideal de vida é perfeitamente legítimo. Mas
transformar em valor supremo essa propensão natural à diversão tem consequências inesperadas: banalização da cultura,
generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável da bisbilhotice e do escândalo.
O que fez o Ocidente ir resvalando para uma civilização desse tipo? O bem-estar que se seguiu aos anos de privações da
Segunda Guerra Mundial e à escassez dos primeiros anos pós-guerra. Depois dessa etapa duríssima, seguiu-se um período de
extraordinário desenvolvimento econômico. As classes médias cresceram e a mobilidade social se intensificou. O bem-estar e o
espaço ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram notável estímulo para as indústrias da diversão, promovidas pela
publicidade, mestra de nosso tempo. Não se entediar e evitar o que perturba e angustia passou a ser, para setores sociais cada vez
mais amplos da pirâmide social, o preceito de toda uma geração, aquilo que Ortega y Gasset chamava de “espírito de nosso tempo”.
(Adaptado de: LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Edição digital. Rio
de Janeiro: Editora Objetiva, 2012)
Traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:
•

A) generalização da frivolidade = acomodação da flexibilidade

•

B) a mobilidade social se intensificou = fundamentou a escala hierárquica

•

C) o preceito de toda uma geração = a precaução de todo um período histórico

•

D) constituíram notável estímulo = tornaram-se vultoso incentivo

•

E) propensão natural à diversão = pretensão espontânea para a variedade
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Q11.
1 A partir de que momento uma obra é, de fato, arte? Mona Suhrbier, etnóloga e especialista em questões ligadas à Amazônia
do Museu de Culturas do Mundo de Frankfurt, explica em entrevista por que trabalhos de mulheres indígenas que vivem em zonas
não urbanas têm dificuldade de achar um lugar nos museus.
2 Qual tipo de arte pode ser classificado como “arte indigena”? Devo mencionar, de início, que aqui no Museu das
Culturas do Mundo não usamos o termo “arte indígena”. O Museu coleciona desde 1975 arte não europeia. Em cada exposição,
indicamos o nome da região de que a arte em questão vem. Mas para responder a sua pergunta com uma pequena provocação: arte
indígena é sempre aquela que não é nacional. É o tipo de arte que os países não querem usar para representá-los no exterior. É o
“folclore”, o “artesanato”. Para este tipo de arte foi criado no século 21 um espaço especial: o Museu do Folclore. Já me perguntei: por
que é que se precisa desse museu? Por que aquilo que é exibido nele não é considerado simplesmente arte?
3 E você encontrou uma resposta a essa pergunta? Quando uma produção deriva de formas de expressão rurais, colocase a obra no Museu do Folclore, sobretudo se for feita por mulheres. Mas se a obra for de autoria de um artista urbano, cujo currículo
seja adequado, ou seja, se tiver estudado com “as pessoas certas”, aí sim ele pode iniciar o caminho para que se torne um artista
reconhecido. Na minha opinião, o problema está nesses critérios “ocidentais”. Muitas vezes o próprio material já define: o mundo da
arte aceita com prazer a cerâmica (“sim, poderia ser arte”), enquanto um cesto trançado já é mais difícil.
4 Até que ponto especialistas em arte, socializados em culturas ocidentais, refletem a respeito do fato de que talvez
não possam julgar tradições artísticas que não conhecem? Acredito que as pessoas, inclusive os especialistas em arte, tendem a
julgar como bom aquilo que já conhecem. As pessoas, em sua maioria, não pensam que cresceram em um mundo visual específico.
Esse mundo serve como uma espécie de norma. É mais uma questão sensorial que intelectual. Acho que, entre nós, há muito pouco
autoquestionamento no que concerne ao que nos marcou esteticamente.
(Adaptado de: REKER, Judith. “Arte não europeia: ‘não queremos ser como vocês’”. Disponível em: https://www.goethe.de)
Em enquanto um cesto trançado já é mais difícil (3º parágrafo), mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original, o termo
sublinhado pode ser substituído por:

•

A) portanto

•

B) concomitantemente

•

C) ao passo que

•

D) ao mesmo tempo em que

•

E) ainda que
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Q12.
À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais,
•

A) todo o poder emana de Deus, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo povo, nos termos da Constituição.

•

B) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador.

•

C) constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa.

•

D) a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

•

E) a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
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Q13.
A Constituição Federal estabelece que
•

A) é possível a admissão em um processo criminal de uma prova ilícita, desde que haja aceitação por parte do réu.

•

B) ocorrerá automaticamente a perda da nacionalidade, em qualquer hipótese, caso o cidadão brasileiro adquira outra nacionalidade.

•

C) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou
de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

•

D) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo inconstitucional todo dispositivo legal que estabeleça qualquer forma de distinção entre os
gêneros.

•

E) a autoridade policial poderá determinar a entrada em domicílio, sem o consentimento do morador, durante o dia, para a
realização de busca e apreensão de objetos que possam servir de provas em processo criminal.
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Q14.
Lei estadual que disponha sobre questões específicas em matéria de trânsito e transporte será
•

A) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, sendo
vedado à União delegá-la aos Estados.

•

B) compatível com a Constituição Federal, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislarem
sobre questões específicas da matéria.

•

C) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa dos Municípios.

•

D) compatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente de União, Estados
e Distrito Federal.

•

E) compatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa suplementar dos Estados, que
estão inclusive autorizados a exercer competência legislativa plena na matéria, para atender a suas peculiaridades, na
hipótese de ausência de lei federal.
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Q15.
Nos termos da Constituição Federal, contrato para prestação de serviços terceirizados celebrado por órgão da Administração
federal está sujeito a controle externo, exercido pelo
•

A) Ministério Público, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, comunicando a decisão ao Congresso
Nacional, para adoção das medidas cabíveis.

•

B) Ministério Público, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, solicitando de imediato ao Poder
Executivo as medidas cabíveis.

•

C) Poder Judiciário, a quem compete sustar sua execução na hipótese de ilegalidade, mediante ação popular promovida por
cidadão, partido político, associação ou sindicato.

•

D) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, competindo a este sustar sua execução, na hipótese
de ilegalidade, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

•

E) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, competindo àquele sustar sua execução, na hipótese
de ilegalidade, solicitando de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
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Q16.
Os tributos que têm como origem a valorização de imóvel
pertencente ao contribuinte em face da realização de
obras públicas pelo Estado são denominados
•

A) impostos.

•

B) taxas.

•

C) contribuições de melhorias.

•

D) empréstimos compulsórios.

•

E) tarifas.
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Q17.
A união NÃO pode instituir tributos que
•

A) deem isenções a tributos da competência dos Estados.

•

B) incidam sobre importação de produtos estrangeiros.

•

C) incorram sobre a propriedade territorial rural.

•

D) recaiam sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

•

E) fixem alíquotas diferenciadas para desestimular propriedades improdutivas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas / Normas Gerais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q18.
A União pretende cobrir déficit apresentado por empresa pública federal mediante utilização de recursos do orçamento fiscal. A
realização dessa despesa, todavia, não foi prevista na lei orçamentária vigente. Considerando as disposições da Constituição

Federal, a União
•

A) não poderá cobrir o déficit tal como pretendido, uma vez que a despesa não foi prevista na lei orçamentária, excedendo,
portanto, os créditos orçamentários, sendo inconstitucional eventual autorização legislativa que permita a execução dessa
medida.

•

B) não poderá cobrir o déficit tal como pretendido, uma vez que é vedado à União cobrir o déficit de empresas públicas,
sendo inconstitucional eventual autorização legislativa que permita a execução dessa medida.

•

C) não poderá cobrir o déficit tal como pretendido, uma vez que é vedada a utilização de recursos do orçamento fiscal para a
finalidade desejada pela União, sendo inconstitucional eventual autorização legislativa que permita a execução dessa
medida.

•

D) poderá cobrir o déficit tal como pretendido, mediante edição de decreto de abertura de crédito suplementar, independentemente de autorização legislativa
específica.

•

E) poderá cobrir o déficit tal como pretendido, mediante autorização legislativa específica.
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Q19.
No tocante ao Poder Judiciário, à luz da Constituição Federal,
•

A) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, sendo vedado à lei limitar a presença, em determinados atos, às partes e a seus advogados.

•

B) o Poder Executivo não poderá reduzir unilateralmente, na fase de consolidação do projeto de Lei Orçamentária Anual, o
orçamento proposto pelo Poder Judiciário, desde que esse tenha sido elaborado e enviado com observância de limites,
forma e prazo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

•

C) ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa, jurisdicional e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

•

D) a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas em quaisquer juízos e tribunais, funcionando, nos
dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

•

E) ao Supremo Tribunal Federal compete homologar sentenças estrangeiras e conceder exequatur às cartas rogatórias.
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Q20.
Com base no que dispõe a Lei Orgânica do DF (LODF), julgue os itens a seguir.

Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem é um dos objetivos prioritários do DF expressamente
previstos na LODF.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q21.
Considere hipoteticamente um ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Em relação aos denominados atributos
dos atos administrativos, o referido ato
•

A) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, ante o princípio que desobriga
o cumprimento de ordens manifestamente ilegais.

•

B) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, o que se denomina imperatividade.

•

C) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, a menos que decretada, pelo Poder Judiciário, sua invalidade, sendo vedada a
autotutela na hipótese, o que se denomina executoriedade.

•

D) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua
invalidade, o que se denomina presunção de legitimidade ou veracidade.

•

E) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua
invalidade, o que se denomina autoexecutoriedade.
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Q22.
Considere os seguintes atos administrativos:

I. Admissão de servidor público ocupante de cargo público efetivo junto à Administração direta.

II. Admissão de empregado público junto a fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

III. Concessão de aposentadoria a servidor público titular de cargo público efetivo junto à Administração autárquica.

De acordo com as disposições da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade
•

A) de todos os atos, podendo assinar prazo para que o órgão ou entidade administrativa adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.

•

B) apenas do ato I, podendo aplicar aos responsáveis, se houver ilegalidade de despesa, as sanções previstas em lei.

•

C) apenas dos atos I e II, podendo sustá-los, hipótese em que deverá comunicar sua decisão à Câmara dos Deputados e
ao Senado Federal.

•

D) apenas dos atos I e III, mas não poderá sustá-los, nem aplicar penas aos responsáveis se houver ilegalidade de despesa.

•

E) apenas dos atos II e III, podendo assinar prazo para que o órgão ou entidade administrativa adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
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Q23.
Constatada pela Administração a inexecução do contrato pela empresa contratada, a Lei nº 8.666/1993 autoriza a
•

A) rescisão do ajuste na hipótese de descumprimento total e a aplicação de sanções, previstas na lei e no instrumento
convocatório, no descumprimento parcial, este que, no entanto, não autoriza a sua rescisão.

•

B) rescisão do contrato tanto na hipótese de descumprimento total como na de descumprimento parcial do ajuste.

•

C) aplicação de sanções, previstas na lei e no instrumento convocatório, não sendo possível a rescisão do ajuste, em razão
do princípio da continuidade da prestação do serviço público.

•

D) anulação do contrato e o pagamento de indenização ao contratado pela parte executada do ajuste.

•

E) anulação do contrato e o levantamento da garantia prestada, esta como forma de indenização pela parte não executada do
ajuste.
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Q24.

Os servidores públicos, em sentido amplo, podem ocupar cargo, emprego ou exercerem função pública. Sobre a escolha do tipo
de servidor a ser contratado,
•

A) a Administração pública depende de prévia realização de concurso público para a contratação de funcionários públicos
efetivos, empregados públicos ou ocupantes de funções públicas, tanto na Administração Direta, quanto na Indireta.

•

B) a contratação de empregados públicos demanda prévio concurso público, mas dispensa procedimento administrativo para
rescisão do contrato de trabalho quando o vínculo jurídico se der com a Administração direta.

•

C) enquanto a Administração direta somente pode contratar funcionários públicos efetivos, a Administração indireta pode
contratar empregados públicos e ocupantes de funções de confiança.

•

D) os servidores destinados a funções públicas, contratados para ocupação de cargos comissionados são dispensados da
realização de concurso público, somente podendo exercer funções de assessoria, chefia ou direção.

•

E) deve guardar isonomia no âmbito da mesma esfera de contratação, sendo vedada a existência de mais de uma
modalidade de regime jurídico de servidores no mesmo ente federado, à exceção dos comissionados, que podem ser
nomeados enquanto se aguarda o provimento por concurso público ou não dos cargos e empregos públicos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes da Administração
Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q25.
O poder disciplinar
•

A) é sempre vinculado.

•

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

•

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

•

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

•

E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Q26.
Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição
Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,
•

A) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os
detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista
dependentes.

•

B) funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas
públicas e sociedades de economia mista.

•

C) funções e empregos públicos na Administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da
Administração indireta.

•

D) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos,
assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.

•

E) na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da
Administração direta ou indireta.
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Q27.
A realização de um evento comemorativo no parque municipal, durante um final de semana, com diversas atividades esportivas
comandadas por professores especializados e franqueadas gratuitamente à população, organizado por uma entidade sem fins
lucrativos, poderá ser implementada pela Municipalidade local mediante

•

A) contratação direta, com dispensa de licitação, por se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

•

B) outorga de concessão de serviço público, para prestação das atividades indicadas à população local.

•

C) outorga de permissão de uso em favor da entidade, para que realize na área pública as atividades que beneficiam e
interessam a toda a comunidade.

•

D) contratação de permissão de uso com a entidade, para que os serviços sejam prestados, fixando-se em favor da mesma
remuneração no valor equivalente aos custos para realização do evento.

•

E) edição de ato de concessão de uso, possibilitando a cobrança de entrada no parque, ainda que as atividades esportivas
não dependam de pagamento específico pelos usuários.
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Q28.
Conforme a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração pública e dá outras providências,
a modalidade licitatória concorrência pública
•

A) destina-se a trazer o maior número possível de licitantes ao certame e propiciar a maior competição possível entre entes.

•

B) permite que qualquer interessado possa contratar com o poder público, pois não admite habilitação técnica e financeira.

•

C) destina-se à contratação de bens e serviços comuns, observado o limite legal do valor da contratação.

•

D) prevê o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a publicação do edital e a apresentação dos envelopes de habilitação e
propostas de preços.

•

E) permite a participação apenas de licitantes previamente cadastrados, o que pode dispensar a apresentação de documentos relativos à capacidade jurídica
e regularidade fiscal.
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Q29.
Relativamente ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas
Distritais, conforme disciplina a Lei Complementar nº 840/2011, julgue os itens que se seguem.

O ato de nomeação de um aprovado em concurso público para
professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo, sendo,
no entanto, vedado tal efeito para os atos de posse e exercício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Noções da Lei de Permissões e Concessões
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q30.
De acordo com a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
especificamente no tocante à subconcessão, considere:

I. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, independentemente de autorização pelo
poder concedente, uma vez que trata-se de direito inerente aos contratos de concessão.

II. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.

III. O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.

Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) I e III.

•

B) II.

•

C) III.

•

D) I e II.

•

E) II e III.
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Q31.
As funções administrativas, típicas do Poder Executivo, conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme
o ente federado em questão, à exemplo da Lei nº 9.784/1999 que
•

A) se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas, de forma atípica.

•

B) rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam perante o Poder Executivo, não
alcançando aqueles que se processam diante dos outros Poderes, que demandam regulação própria.

•

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

•

D) se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração direta federal, não alcançando a Administração indireta em razão da
autonomia e independência dos entes que a integram.

•

E) estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos, de forma a excluir
quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas nos mesmos e
assim garantir o adequado contraditório.
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Q32.
Com base no que dispõe a Lei Orgânica do DF (LODF), julgue os itens a seguir.

Ao DF e à União compete, concorrentemente, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q33.
Com relação à organização dos poderes e à organização
administrativa do DF, julgue os itens a seguir.
Após a expedição do diploma, os deputados distritais passam
a ter o direito de ser processados e julgados, criminalmente,

perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q34.
Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha
apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de
isenção tributária referente ao IPTU.

Caso esse projeto fosse aprovado pela CLDF sem sofrer emenda,
ele não poderia ser vetado pelo governador do DF que o
apresentou.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q35.
Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha
apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de
isenção tributária referente ao IPTU.

Se esse projeto tivesse sido apresentado por um deputado
distrital, ele não deveria ser admitido.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q36.
No que se refere à administração pública e aos servidores públicos
do DF, bem como à segurança pública dessa unidade federada,
julgue os itens subsequentes.
A polícia civil do DF goza de autonomia funcional.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q37.
What are the biggest Windows 10 problems Microsoft needs to fix?
Windows 10 is shaping up to be a good upgrade over both Windows 7 and Windows 8, but with the release date of 29 July
mere weeks away, there are still some issues that need sorting.
So, while there’s still just about time, here are some of the biggest Windows 10 problems that we’re hoping Microsoft will fix
before the Windows 10 Technical Preview is closed and the final version is released to users.
1 Tabs in File Explorer
One of the longest-running requested features for a new Windows is simply to allow the File Explorer to have tabs. Just as web
browsers can have multiple tabs open at the same time but all contained in a neat single-windowed view, we want the same thing for
File Explorer.
It seems like it should be a simple thing to add, but seemingly Microsoft is against the idea, as it's already made considerable
adjustments to File Explorer in Windows 10 without including this feature.
2 Finish updating icons
Windows 8 saw a new, more sharp-lined, high-contrast style brought to Windows, but it didn’t do a very good job of maintaining
consistency throughout the OS, with many features still using the old style. Windows 10 has improved this, tweaking the majority of
system icons and features to fit in with the new look.
, the task still isn’t complete, and while it doesn’t make a huge difference to
the day-to-day satisfaction of using your computer, it does speak to the apparent difference in philosophy between Apple and Microsoft.
When the former overhauled the look of iOS, it did so in a much more complete manner than Microsoft has managed over two
major iterations of Windows.
3 Stability issues
The most obvious issue that Microsoft needs to address is simply making sure it really does solve any further performance and
stability issues in Windows 10. While our experience has largely been smooth, we've nonetheless had moments of the system
completely falling over while doing nothing particularly challenging, and there are many other reports of instability.
Microsoft certainly can’t be complacent when it comes to core stability. The company does need to ensure that what customers
are buying at least works reliably out of the box.
(…)
by Edward Chester
03 July 2015
(Adapted from: http://www.trustedreviews.com)
O conectivo que preenche corretamente a lacuna I no primeiro parágrafo do item 2 é
•

A) Because

•

B) However

•

C) When

•

D) Although

•

E) Therefore
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Q38.
For taxpayer advocate, a familiar refrain
By Michelle Singletary, Published: January 15, 2013
It’s not nice to tell people “I told you so.” But if anybody has the right to say that, it’s Nina E. Olson, the national taxpayer advocate.
Olson recently submitted her annual report to Congress and top on her list of things that need to be fixed is the complexity of the tax
code, which she called the most serious problem facing taxpayers.
Let’s just look at the most recent evidence of complexity run amok. The Internal Revenue Service had to delay the tax-filing season so it
could update forms and its programming to accommodate recent changes made under the American Taxpayer Relief Act. The IRS won’t start
processing individual income tax returns until Jan. 30. Yet one thing remains unchanged − the April 15 tax deadline.
Because of the new tax laws, the IRS also had to release updated income-tax withholding tables for 2013. These replace the tables
issued Dec. 31. Yes, let’s just keep making more work for the agency that is already overburdened. Not to mention the extra work for
employers, who have to use the revised information to correct the amount of Social Security tax withheld in 2013. And they have to make that
correction in order to withhold a larger Social Security tax of 6.2 percent on wages, following the expiration of the payroll tax cut in effect for
2011 and 2012.
Oh, and there was the near miss with the alternative minimum tax that could have delayed the tax filing season to late March. The AMT
was created to target high-income taxpayers who were claiming so many deductions that they owed little or no income tax. Olson and many
others have complained for years that the AMT wasn’t indexed for inflation.
“Many middle- and upper-middle-class taxpayers pay the AMT, while most wealthy taxpayers do not, and thousands of millionaires pay

income tax at all,” Olson said.
As part of the recent “fiscal cliff” deal, the AMT is now fixed, a move that the IRS was anticipating. It had already decided to program its
systems on the assumption that an AMT patch would be passed, Olson said. Had the agency not taken the risk, the time it would have taken to
update the systems “would have brought about the most chaotic filing season in memory,” she said in her report.
The tax code contains almost 4 million words. Since 2001, there have been about 4,680 changes, or an average of more than one
change a day. What else troubles Olson? Here’s what:
− Nearly 60 percent of taxpayers hire paid preparers, and another 30 percent rely on commercial software to prepare their returns.
− Many taxpayers don’t really know how their taxes are computed and what rate of tax they pay.
− The complex code makes tax fraud
to detect.
− Because the code is so complicated, it creates an impression that many taxpayers are not paying their fair share. This reduces trust
in the system and perhaps leads some people to cheat. Who wants to be the sucker in this game? So someone might not declare
all of his income, rationalizing that millionaires get to use the convoluted code to greatly reduce their tax liability.
− In fiscal year 2012, the IRS received around 125 million calls. But the agency answered only about two out of three calls from
people trying to reach a live person, and those taxpayers had to wait, on average, about 17 minutes to get through.
“I hope 2013 brings about fundamental tax simplification,” Olson pleaded in her report. She urged Congress to reassess the need for
the tax breaks we know as income exclusions, exemptions, deductions and credits. It’s all these tax advantage breaks that complicate the
code. If done right, and without reducing revenue, tax rates could be substantially lowered in exchange for ending tax breaks, she said.
(Adapted from http://js.washingtonpost.com/business/economy/for-taxpayer-advocate-a-familiar-refrain/2013/01/15/a10327ce-5f5911e2-b05a-605528f6b712_story.html)
A alternativa que preenche corretamente a lacuna

é
•

A) no.

•

B) any.

•

C) lots.

•

D) some.

•

E) little.
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Q39.

El primer concepto de Constitución tuvo lugar en Europa.
Allí, pese a darse la primera Constitución en Francia en 1791,
como consecuencia directa de la Revolución Francesa, razones
políticas de peso llevaron a restarle fuerza jurídica, pues no se
la concebía como obligatoria para los órganos del Estado. Por
parte de los gobernantes, en general formas de gobierno
monárquicas, su violación no se calificaba como antijurídica.
Inglaterra, cuna del constitucionalismo, nunca tuvo Constitución
escrita y su legitimación se apoya sobre la soberanía del
Parlamento y no en la sumisión de éste a normas jurídicas
explicitadas en un texto constitucional. A pesar de fallidos
intentos de controlar el Parlamento, debemos conceder que
éste se autorregula con estricto respeto por el contenido de las
leyes que dicta.
(…) Esta concepción se debilita después de la Primera
Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra los Estados Europeos
adoptaron, en general, una jurisdicción constitucional que
centraliza el control de constitucionalidad de las leyes mediante
las Cortes o Consejos constitucionales.
(…) El otro concepto de Constitución nació en los
Estados Unidos de Norteamérica. Allí, desde el dictado de la
Constitución de 1787, puesta en vigor en 1789, se considera a
la Constitución como derecho supremo. Las normas que la
integran obligan a los gobernantes a sujetarse a ellas, y son las
que les otorgan competencias y a la vez las limitan. Ese

concepto de Constitución está sintetizado en lo dicho por el
Juez Marshall: “Los poderes del legislativo son definitivos y
limitados y para que tales límites no se confundan u olviden se
ha escrito la Constitución”.
(…) Este concepto de Constitución es el que logró
aceptación general; la norma constitucional devino norma
jurídica obligatoria para garantizar los derechos, deberes y
poderes que mediante ella se aseguran y organizan.
Adaptado de Leonardi de Herbón, H. (2004). “Introducción”. In:
Constitución de la Nación Argentina. Buenos Aires, Eudeba, pp. 20-23.
Marque a alternativa em que o fragmento “tras la Segunda Guerra”, sublinhado na segunda linha do segundo parágrafo, está corretamente traduzido ao
português.
•

A) Apesar da Segunda Guerra.

•

B) Por tras da Segunda Guerra.

•

C) Durante a Segunda Guerra.

•

D) Atrás da Segunda Guerra.

•

E) Depois da Segunda Guerra.
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Q40.
En su nuevo libro, La Civilización del Espectáculo,
el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa hace una dura
radiografía de la creciente frivolización que se ha ido tomando
a las sociedades contemporáneas.
Para Vargas Llosa, esta es la civilización del
espectáculo. Es decir, una civilización en la que lo más
importante, en su escala de valores, es el entretenimiento.
Vargas Llosa no está de acuerdo con que el entretenimiento se
convierta en el valor supremo porque eso conlleva a la
banalización de la cultura, a la generalización de la frivolidad
y, en el campo específico de la información, a la proliferación
del periodismo irresponsable que se alimenta de la
chismografía y el escándalo. Convertir el entretenimiento
pasajero en la aspiración suprema de la vida humana es para él
un ideal absurdo e irrealizable. “La vida no es solo diversión,
también drama, dolor, misterio y frustración”.
En ciertos apartes de su libro Vargas Llosa ve
irreversible esa tendencia a la frivolización y considera que la
cultura, tal y cómo él la conoció, va a desaparecer. Se siente
como una suerte de dinosaurio en el mundo actual. Aunque los
dinosaurios — dice — pueden arreglárselas para sobrevivir y
ser útiles en tiempos difíciles. Sí, podría haber escapatoria. La
historia no está escrita, no es fatídica, cambia.
Revista Semana, Colombia (adaptado).
A partir de las ideas y estructuras del texto precedente, juzgue los
ítems a seguir.
En el texto, sin alterar su significado o corrección gramatical,
es correcto sustituir la forma verbal “conlleva a” (L.9) por
acarrea.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q41.
No desenvolvimento da Teoria das Organizações, um importante marco corresponde aos estudos de Henry Fayol, inseridos na
denominada Escola Clássica, que, entre outros postulados, aponta o princípio da cadeia escalar, segundo o qual
•

A) as atividades devem ser alocadas em departamentos ou órgãos com autonomia, denominados centros de resultados, que
fazem parte da cadeia principal da organização.

•

B) todos os departamentos de uma organização estão interligados a partir de um centro de comando, mas cada empregado
pode estar subordinado a mais de um superior hierárquico.

•

C) a linha de autoridade, partindo do principal executivo, desce, sem descontinuidade, até os níveis mais inferiores da organização.

•

D) a cadeia de comando da organização deve ser transversal, perpassando todos os departamentos e níveis hierárquicos,
comportando uma escala ou gradação conforme a proximidade com o centro de comando.

•

E) os níveis inferiores da organização não são atingidos pela cadeia de comando central, sendo, assim, necessária a
instituição de uma escala de prioridades nesse encadeamento.
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Q42.
Entre os diversos tipos de estrutura organizacional apontados pela literatura, pode-se citar a denominada estrutura divisional,
que, entre outros aspectos,
•

A) apura lucros ou prejuízos para cada centro de resultado.

•

B) possui órgãos com duração vinculada a projetos.

•

C) é departamentalizada pelo critério funcional, sem autonomia para as unidades.

•

D) representa um avanço em relação à estrutura matricial, decorrente da departamentalização por produtos.

•

E) possui órgãos principais, ligados a projetos, e secundários, de duração limitada.
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Q43.
No que concerne aos tipos de decisões, aquelas denominadas “programadas” são passíveis de aplicação
•

A) em situações já enfrentadas anteriormente, já que fazem parte do acervo de soluções da organização para eventos que se
apresentam sempre de maneira semelhante.

•

B) apenas para solução de problemas de natureza econômica ou financeira, eis que se traduzem em fórmulas prontas ou algoritmos.

•

C) em situações que não comportam uma tomada de decisão propriamente dita, mas sim uma automação de processos de
trabalho.

•

D) apenas pelas áreas operacionais da organização, já que dizem respeito à aplicação de padrões e protocolos já fixados
previamente.

•

E) de caráter eminentemente racional, devendo, sempre que possível, substituir as denominadas “não programadas” que são
tomadas aleatoriamente.
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Q44.

Considere duas hipóteses:
I. Fernanda, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, tem sido vista embriagada, habitualmente, em diversos locais públicos, como eventos, festas e
reuniões.
II. Maria, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, alterou o teor de documentos que deveria encaminhar para providências.
Nos termos do Decreto no 1.171/1994:
•

A) ambas as servidoras públicas não se sujeitam às disposições previstas no Decreto no 1.171/1994.

•

B) apenas o fato descrito no item II constitui vedação ao servidor público; o fato narrado no item I não implica vedação, vez que a lei veda embriaguez
apenas no local do serviço.

•

C) apenas o fato descrito no item I constitui vedação ao servidor público, desde que ele seja efetivo.

•

D) ambos os fatos não constituem vedações ao servidor público, embora possam ter implicações em outras searas do Direito.

•

E) ambos os fatos constituem vedações ao servidor público.
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Q45.
O quadro abaixo apresenta os tipos de custos de Gestão da Qualidade e algumas ações que os caracterizam:

A correlação correta entre as colunas é:
•

A) 1Z; 2X; 3W; 4Y.

•

B) 1Z; 2W; 3X; 4Y.

•

C) 1Y; 2X; 3Z; 4W.

•

D) 1W; 2Z; 3Y; 4X.

•

E) 1X; 2Y; 3W; 4Z.
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Q46.
A mudança é um aspecto da inovação nas organizações abordado de forma central no âmbito do desenvolvimento organizacional. As ações de desenvolvimento
organizacional relacionadas com os processos de mudança englobam, por exemplo, a
retroação de dados, que corresponde
•

A) ao descongelamento, assim entendido como a fase inicial do processo de mudança, no qual as antigas práticas são
abandonadas.

•

B) à denominada análise transacional, que visa ao autodiagnóstico das relações interpessoais presentes no processo.

•

C) a uma técnica de mudança de comportamento que proporciona aprendizagem de novos dados a respeito de si mesmo, do
grupo ou da dinâmica de toda a organização.

•

D) ao recongelamento, ou etapa final do processo de mudança, no qual ocorre a integralização e estabilização das
mudanças.

•

E) ao diagnóstico preliminar à implementação do processo de mudança, efetuado pela aplicação de um questionário para
identificar os principais erros da organização.
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Q47.
Cultura e clima organizacional constituem aspectos das organizações bastante estudados pela literatura, em face do impacto
que operam no desempenho dos seus integrantes e nos resultados obtidos, sendo que
•

A) o clima organizacional é um fenômeno individual e psicológico, enquanto a cultura é um aspecto sociológico e externo à
organização.

•

B) a cultura possui apenas aspectos intrínsecos, como crenças e valores, sendo seu aspectos extrínsecos correspondentes
ao clima organizacional.

•

C) a cultura possui aspectos visíveis e de fácil percepção, como os símbolos da organização, e outros mais profundos, como
as crenças e os princípios compartilhados pelos seus integrantes.

•

D) o clima organizacional é prescritivo e duradouro, enquanto a cultura, por seu caráter descritivo, é mais mutável.

•

E) ambos os aspectos, clima e cultura, são vertentes do comportamento organizacional, o primeiro correspondente a seus
pressupostos básicos.
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Q48.
A administração de recursos humanos possui natureza multidisciplinar, envolvendo diversos campos do conhecimento, e
apresenta caráter contingencial, o que significa que sua atuação depende da situação em que a entidade se encontra e das
características do ambiente no qual está inserida. Nesse sentido, são identificadas diferentes modelos de planejamento de
Recursos Humanos − RH, entre os quais, o modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço, o qual
•

A) se reduz a aspectos quantitativos e é voltado, predominantemente, para o nível operacional da organização.

•

B) é bastante abrangente, ponderando diferentes variáveis de mercado, aspectos tecnológicos e de produtividade.

•

C) objetiva a substituição de postos-chave da organização, utilizando ferramentas de prospecção no mercado.

•

D) é adaptável aos diferentes cenários econômicos, porém de difícil aplicação em razão de sua complexidade.

•

E) conjuga a posição de mercado da organização com o capital humano disponível, interna e externamente.
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Q49.
Os estilos clássicos de liderança, baseadas nos estudos de Kurt Lewin, também denominados os Três de White e Lippitt correspondem às lideranças:
•

A) autocrática; democrática e liberal.

•

B) carismática; autoritária e participativa.

•

C) coercitiva; benevolente e consultiva.

•

D) situacional; transacional e transformacional.

•

E) diretiva; consultiva e apoiadora.
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Q50.
O conceito de aprendizagem organizacional está diretamente ligado ao de inovação, com foco no aprimoramento do conhecimento
na organização. Entre os modelos de aprendizagem organizacional comumente apontados, emerge o denominado behaviorista,
•

A) pautado no estudo das relações entre o comportamento, os estímulos e as consequências.

•

B) focado na resolução de problemas e nos processos de aquisição de conhecimento por repetição.

•

C) que estuda o ambiente no qual a organização está inserida e a correspondente interação com a inovação.

•

D) que avalia o processo de aquisição do conhecimento, dito cognitivo, com base em dados estatísticos.

•

E) que propõe uma trilha de aprendizagem fundada em etapas com grau progressivo de complexidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de pessoas / Comunicação
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q51.
A comunicação organizacional pode ser definida como um sistema que compreende o fluxo de informações entre a organização
e seu ambiente interno e externo, comportando duas perspectivas, a saber:
•

A) Integrada, com uma base única e global; e fragmentada, quando almeja objetivos setoriais.

•

B) Corporativa, voltada para assuntos internos; e institucional, com foco na sociedade.

•

C) Aberta, contemplando comunicados e informes; e fechada, resultando da interação entre áreas.

•

D) Ativa, alinhada com os objetivos da organização; e reativa, quando envolve proteção em face de um risco potencial.

•

E) Instrumental, que visa informar e divulgar; e participativa, na qual se busca a interação entre os atores.
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Fonte: TéCNICO EM GESTãO 01 / SABESP / 2018 / FCC

Q52.
A empresa Alfa passou por uma recente reestruturação e alguns cargos novos foram criados. Para preencher estes cargos, a
empresa procurou, mediante ampla divulgação e utilização dos canais disponíveis, em sua própria estrutura e também no
mercado, candidatos que apresentassem os perfis desejados, compatíveis com as vagas a serem preenchidas. A etapa assim
descrita corresponde à atividade de
•

A) seleção assistida, em substituição ao recrutamento tradicional, o qual é sempre externo.

•

B) promoção interna e divulgação externa, que constituem diferentes abordagens para a etapa de seleção.

•

C) recrutamento, em sua forma mista: de âmbito interno e externo, constituindo etapa precedente à seleção propriamente dita.

•

D) seleção interna e recrutamento externo, utilizados simultaneamente como forma de assegurar a melhor escolha.

•

E) rotação de cargos, objetivando mudança de posições dentro da organização.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q53.
Por trás do aumento da importância da gestão do conhecimento, emerge um fato simples: uma quantidade enorme do conhecimento da organização não lhe
pertence, mas sim, aos indivíduos que a compõem. Muitas vezes, quando alguém deixa a organização, sua experiência desaparece com ele (conforme
GARVIN, David. Uma nota sobre gestão do conhecimento, Pesquisa nº 9-398-031, preparada para Havard Business School e publicada em 26 nov. 1997). No
cerne da Gestão do Conhecimento estão quatro processos, podendo-se afirmar que o processo de
•

A) Distribuição, denominado Páginas Amarelas da empresa, consiste na identificação dos conhecimentos disponíveis e de quem os possui.

•

B) Geração envolve a inteligência do concorrente: planos, produção, fatia do mercado, preços e processos de venda.

•

C) Desenvolvimento corresponde à seleção e ao refinamento do material para aumentar seu valor para os usuários.

•

D) Consolidação, diz respeito às lições aprendidas: o check-list do que deu certo ou errado em projetos anteriores.

•

E) Organização, que envolve duas etapas: identificar o conteúdo desejado e fazer as pessoas contribuírem com ideias.
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Gestão de pessoas / Avaliação de desempenho
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q54.
Entre as metodologias consagradas de avaliação de desempenho, existem aquelas executadas a partir de medidas objetivas e,
de outro lado, as baseadas em critérios subjetivos, que envolvem a percepção do avaliador. As que contemplam peso relevante
no papel do avaliador possuem, como ponto NEGATIVO, a possibilidade de distorções, como, por exemplo,
•

A) efeito halo, ou tendência à generalização, que ocorre quando o avaliador nivela o julgamento do avaliado ao da média do
grupo.

•

B) leniência, quando o avaliador apresenta-se muito rigoroso, maximizando os erros do avaliado.

•

C) recenticidade, quando o avaliador leva em conta aspectos pessoais, de predileção ou persecutórios, no resultado
apresentado.

•

D) tendência central, quando o avaliador, por medo de errar ou se comprometer, apresenta resultados sempre medianos e
nunca muito bons ou muito ruins em relação aos avaliados.

•

E) equidade, quando o avaliador projeta aspectos próprios, ou que apenas ele julga relevantes, na execução das avaliações,
levando a distorções que colocam todos os avaliados em um mesmo patamar.
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Gestão de pessoas / Técnicas de negociação e gestão de conflitos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q55.
Suponha que em uma determinada equipe de trabalho tenha se instalado um conflito em face da necessidade de cortes no
orçamento e consequente necessidade de redimensionamento de projeto e cargos dos seus integrantes. Nesse cenário, surgiu
uma divisão entre dois grupos, cada qual preconizando uma solução diferente para o atingimento dos fins colimados. O gerente
da equipe, para administrar o conflito instalado, pode lançar mão de uma negociação distributiva, que significa
•

A) decidir de acordo com a vontade da maioria, sem intervenção ou indução do gerente no processo decisório.

•

B) uma solução denominada “ganha-ganha”, em que cada grupo cede um pouco e chega-se à uma alternativa intermediária.

•

C) dividir o ônus da decisão entre todos os envolvidos, que passam a se responsabilizar pelos resultados obtidos.

•

D) delegar a decisão a um terceiro externo à organização, que pode ser um mediador ou um árbitro.

•

E) que haverá um lado vencedor e um lado perdedor, eis que não há possibilidade de expansão dos recursos disputados.
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Gestão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais no Setor Público / Aquisição de bens e serviços, Lei 8.666/93 e suas alterações
Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO / SABESP / 2018 / FCC

Q56.
Em um contrato de prestação de serviços regido pela Lei nº 8.666/1993, a exigência de garantia contratual
•

A) somente pode ser cumprida mediante caução em dinheiro ou títulos públicos, vedadas outras modalidades.

•

B) é incabível, somente sendo admissível em contratos de obras, dado o potencial de prejuízo que a inexecução ou atraso
enseja à Administração.

•

C) será obrigatória se o contrato em questão tiver por objeto serviços de engenharia, limitando-se a 10% do valor correspondente.

•

D) limita-se a 5% do valor do contrato, podendo chegar a 10% se o serviço for de grande vulto, envolvendo complexidades
técnicas e financeiras consideráveis.

•

E) constitui condição de habilitação dos licitantes, devendo ser depositada antes do oferecimento da proposta, limitada a 1%
do seu montante, e liberada apenas após entrega total do objeto.
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Gestão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais no Setor Público / Lei 9.784/99 e legislação complementar
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q57.
Marcia, servidora pública, decide revogar ato administrativo discricionário e válido por ela praticado e assim o faz com efeitos
retroativos à data em que o ato foi praticado. A propósito do tema, é correto afirmar que a revogação narrada
•

A) está absolutamente correta, seja quanto ao ato revogado, seja por quem revogou e seja quanto aos efeitos do instituto.

•

B) apresenta apenas uma irregularidade: seus efeitos não são retroativos.

•

C) apresenta apenas uma irregularidade: não se destina a atos válidos.

•

D) apresenta duas irregularidades: não se destina a atos válidos e seus efeitos não são retroativos.

•

E) apresenta apenas uma irregularidade: não poderia ser decretada por Marcia, mas sim pelo chefe máximo do órgão ou
entidade a qual a servidora pertence.
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Gestão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais no Setor Público / Noções de logística e de gestão de estoques
Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q58.
No almoxarifado da Prefeitura Municipal de Teresina, a demanda média semanal de envelopes é de 1.500 unidades, onde o
tempo médio para ressuprimento deste item é de duas semanas. Sabendo-se que o seu ponto de reposição ocorre quando o
nível de estoque atinge 4.000 unidades, o Estoque de Segurança de envelopes é de
•

A) 500 unidades.

•

B) 1.500 unidades.

•

C) 1.000 unidades.

•

D) 2.000 unidades.

•

E) 2.500 unidades.
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trabalho; fluxogramas; formulários; manuais; estruturas organizacionais; organogramas
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q59.
Considere que uma consultoria especializada tenha sido contratada para auxiliar determinada organização a melhorar sua efi
ciência na gestão de insumos e produção de bens e serviços de forma a melhor atender seus clientes. Para atingir tais objetivos,
uma das abordagens iniciais adequadas seria
•

A) a definição da missão e da visão da organização, com o mapeamento de competências.

•

B) o gerenciamento de projetos da organização, com a realização de uma matriz de riscos.

•

C) a elaboração de um diagrama de tarefas, apresentando os inputs e outputs de cada projeto.

•

D) o mapeamento dos processos da organização, utilizando, como ferramenta, a elaboração de um fluxograma.

•

E) a identificação das forças e fraquezas e dos desafios e oportunidades, com a elaboração de um organograma.
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Gestão de Processos e Gestão de Projetos / Sistemas de informações gerenciais
Fonte: TéCNICO EM GESTãO / SABESP / 2014 / FCC

Q60.
Sobre Sistema de Informação, considere:
I. Entradas: é a captura/coleta de dados dentro da organização ou em seu ambiente externo.
II. Processamento: é a ação de converter dados em forma significativa (informação).

III. Saídas: é a transferência da informação processada para pessoas ou atividades onde será usada.
IV. Feedback: é a integração de todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.
Está correto o que consta APENAS em
•

A) II.

•

B) I, III e IV.

•

C) I e IV.

•

D) II e III.

•

E) I, II e III.
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Gestão de Processos e Gestão de Projetos / Gestão da qualidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q61.
O denominado Ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo da Melhoria Contínua, consiste em
•

A) uma dinâmica de treinamento de pessoal, voltada à otimização de processos produtivos.

•

B) uma ferramenta utilizada em processos de trabalho, apresentando, como etapas finais, ações avaliativas e corretivas.

•

C) uma metodologia de avaliação de desempenho que toma por base o envolvimento do avaliado com os propósitos da organização.

•

D) uma ferramenta de gestão de projetos, com ênfase na segmentação das tarefas em “pacotes de trabalho”.

•

E) um diagnóstico da organização, realizado a partir de entrevistas com todos os envolvidos no ciclo de produção de bens ou
serviços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Processos e Gestão de Projetos / Controle organizacional
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q62.
Certo Tribunal Regional Federal, visando atender ao princípio da eficiência, identificou que 48% dos processos tramitam em atividades de prejulgamento. Deste
total, 86% ficam retidos em atividades de recepção/protocolo, indicador que está diretamente relacionado
•

A) ao desempenho profissional.

•

B) ao padrão econômico-orçamentário.

•

C) à qualidade.

•

D) à tecnologia.

•

E) ao padrão contábil-orçamentário.
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Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q63.
Determinada sociedade de economia mista pretende modernizar seus processos de trabalho, utilizando, conforme sugerido
pelos consultores contratados, ferramentas e metodologias consagradas para gestão/gerenciamento de processos, entre as
quais se insere,
•

A) COBIT, que é um guia de melhores práticas para a gestão de processos, extraídas de organizações de referência.

•

B) CPM, que identifica as etapas críticas dos processos de trabalho, propondo novos desenhos mais eficientes.

•

C) PERT, que avalia a efetividade dos processos instalados em relação aos produtos obtidos, propondo correções.

•

D) BPM, que é uma evolução em relação ao workflow, acrescentando a tecnologia de informação de sistemas.

•

E) Diagrama de Pareto, que consiste na representação gráfica de todas as etapas do processo e das tarefas cometidas a
cada colaborador.
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Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q64.
O Balance Scorecard − BSC é uma das metodologias mais difundidas para implementação de planejamento estratégico no
âmbito das organizações públicas e privadas e, na etapa correspondente à análise interna, busca identificar
•

A) os desafios e oportunidades existentes.

•

B) as forças e fraquezas da organização.

•

C) a missão, correspondente aos valores da organização.

•

D) a visão da organização, que se contrapõe ao cenário externo.

•

E) as metas estratégicas, fixando os indicadores correspondentes.
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Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q65.
Os serviços de certa autarquia pública podem ser mal avaliados por seus usuários por conta de uma discrepância entre expectativa e entrega. Caso isso ocorra por conta da percepção da qualidade do serviço pelo usuário, sua origem pode
ser:

I. Memória seletiva: lembrando apenas o que mais agrada e pretende alcançar como objetivos pessoais.
II. Retenção seletiva: esquecendo apenas o que é relevante para as necessidades e as crenças.
III. Filtragem seletiva: apenas percebendo o que é relevante para as necessidades atuais.
IV. Distorção seletiva: modificando e buscando informações que apoiam as crenças e os preconceitos pessoais.

Está correto o que consta APENAS em
•

A) I e II.

•

B) I e III.

•

C) II e IV.

•

D) III e IV.

•

E) II e III.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q66.
Cargos e empregos públicos recebem da Constituição Federal de 1998 o tratamento de unidades autônomas de atribuições,
para o desempenho das quais
•

A) é exigida a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, regra de caráter absoluto, não sujeita a
exceções.

•

B) é exigida a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e as contratações por tempo determinado, previstas em lei,
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

•

C) é exigida a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, inclusive para as contratações por tempo
determinado e para as nomeações para cargo em comissão.

•

D) não é exigida a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas em processo seletivo simplificado,
em razão da constitucionalização dos princípios da razoabilidade e eficiência na gestão da coisa pública.

•

E) é exigida a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a primeira investidura, não o sendo para
as demais, em que o acesso se dá por concurso interno.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q67.
Ao disciplinar a organização político-administrativa da federação brasileira, a Constituição Federal estabelece que compete
•

A) privativamente à União legislar sobre propaganda comercial.

•

B) privativamente aos Estados e Distrito Federal legislar acerca das custas dos serviços forenses.

•

C) privativamente ao Município legislar sobre trânsito e transporte.

•

D) à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre sistemas de consórcios e sorteios.

•

E) privativamente à União legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento
e inovação.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q68.
Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que:
•

A) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por
prazo superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo.

•

B) o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua
eleição.

•

C) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o
do Supremo Tribunal Federal.

•

D) o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter,
defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é
dispensado o Vice-Presidente da República.

•

E) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta
de votos, não computados os em branco e os nulos.
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Administração Pública / Constituição da República – Títulos III, IV, VI e VII / Da Organização dos poderes / Do Poder Judiciário
Fonte: ASSISTENTE DE TRâNSITO / DETRAN/MA / 2018 / FCC

Q69.
Considere as seguintes situações hipotéticas envolvendo membros do Poder Judiciário:

I. Juiz que, após um ano e meio de exercício da função, perde o cargo, mediante deliberação do tribunal a que está
vinculado.

II. Juiz que, por motivo de interesse público, contrariamente à sua vontade, é removido da comarca em que exerce suas
funções, por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa.

III. Desembargador que, dois anos após o afastamento do cargo por aposentadoria, exerce advocacia no tribunal do qual se
afastou.

É compatível com a Constituição Federal o que consta APENAS em
•

A) I e II.

•

B) II e III.

•

C) I e III.

•

D) I.

•

E) II.
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Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q70.
Suponha que a legislação relativa ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um certo Estado seja alterada, por lei publicada no mês de
novembro de determinado exercício, para o fim de se instituírem alíquotas diferenciadas do imposto em função do tipo e utilização do veículo. Nessa hipótese, a
alteração promovida na legislação estadual é
•

A) incompatível com a Constituição da República, que não admite a fixação de alíquotas diferenciadas para o IPVA.

•

B) compatível com a Constituição da República e a cobrança respectiva poderá ser efetuada já no exercício seguinte, uma vez que o IPVA sujeita-se tão
somente ao princípio da anterioridade, sem necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei que o institui ou aumenta e sua
cobrança.

•

C) compatível com a Constituição da República, mas a cobrança respectiva não poderá ser efetuada no exercício seguinte, uma vez que somente a fixação
da base de cálculo do IPVA está dispensada da observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança.

•

D) incompatível com a Constituição da República, que atribui ao Senado Federal, por meio de Resolução, e não ao Estadomembro, competência para
fixação de faixas de alíquotas diferenciadas para o IPVA, em função do tipo e utilização do veículo.

•

E) incompatível com a Constituição da República apenas no que se refere ao estabelecimento de alíquotas diferenciadas em função do tipo de veículo, já
que em função de sua utilização a norma constitucional o admite.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q71.
A Constituição Federal consagra hipóteses de aquisição de propriedade urbana e rural por usucapião, estabelecendo que, para
a usucapião de área de terra em zona rural,
•

A) tanto quanto para a usucapião de área urbana, a posse deve ser exercida sem oposição pelo prazo de cinco anos
ininterruptos.

•

B) o possuidor só não pode ser proprietário de outro imóvel rural, ao passo que, para a usucapião de área urbana, o
possuidor só não pode ser proprietário de outro imóvel urbano.

•

C) exige-se que o possuidor a torne produtiva por seu trabalho ou de sua família, não sendo necessário que tenha nela sua
moradia, ao passo que, para a usucapião de área urbana, esta deve constituir a moradia do possuidor ou de sua família,
não sendo necessário torná-la produtiva.

•

D) o imóvel usucapiendo não pode ser superior a cinquenta alqueires, ao passo que, para a usucapião de área urbana, esta
não deve ser superior a duzentos e cinquenta metros quadrados.

•

E) o possuidor deve ter como sua a área, o que não se exige na usucapião de área urbana.
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Administração Pública / Probidade administrativa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA SEGURANçA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q72.

Considere hipoteticamente que a entidade “Y”, que recebe subvenção e subsídios do Governo Federal, tenha tido seu sistema
eletrônico de controle de arrecadação fraudado por empregado seu, com auxílio de terceiro, conluio que permitiu o desvio, por
anos, de centavos das receitas arrecadadas pela entidade “Y”. A partir do que estabelece a Lei nº 8.429/1992 (LIA),
•

A) as condutas descritas não configuram ato de improbidade em qualquer de suas modalidades, pois a entidade “Y” não tem
finalidade lucrativa, elemento normativo do tipo do ato de improbidade.

•

B) apenas a conduta do empregado da pessoa jurídica configura ato de improbidade, não a do terceiro, que não mantém
vínculo de qualquer natureza com a entidade “Y”, que recebe subsídios públicos.

•

C) nenhuma das condutas configura ato de improbidade, em razão de não terem sido praticadas por agente público,
qualidade essencial para configuração do referido ilícito.

•

D) ambas as condutas configuram, em tese, ato de improbidade, pois foram praticadas contra o patrimônio de entidade que
recebe recursos públicos.

•

E) as condutas do empregado da entidade e do terceiro configuram, em tese, ato de improbidade, desde que reste demonstrado, além do prejuízo à
entidade, o correspondente enriquecimento ilícito.
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Orçamento e finanças públicas / Receita e despesa pública
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q73.
Considere as seguintes despesas:

I. décimo terceiro do funcionalismo.
II. consignações em folha.
III. contribuição previdenciária do órgão público (patronal).

São classificadas como extraorçamentárias as despesas que constam APENAS em
•

A) I.

•

B) II.

•

C) III.

•

D) I e II.

•

E) II e III.
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Orçamento e finanças públicas / Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias: interferências passivas e mutações ativas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q74.
Suponha que, em face da ocorrência de diversos casos de doença infectocontagiosa, o Ministério da Saúde tenha sido obrigado
a adquirir grandes lotes de vacinas produzidas por fornecedor estrangeiro, não dispondo, contudo, de dotações consignadas na
Lei Orçamentária Anual (LOA) para a cobertura dessas novas despesas. Diante de tal cenário, considerando as disposições aplicáveis da Lei nº 4.320/1964, a
solução para tal situação consiste em
•

A) abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Chefe do Executivo.

•

B) abertura de crédito adicional especial, que necessita de autorização legislativa.

•

C) transposição de dotações orçamentárias, desde que destinadas a custeio ou investimento na área da Saúde.

•

D) utilização de créditos especiais extraordinários, constantes da reserva de contingência que integra a LOA.

•

E) aditamento à LOA, por lei específica ou decreto do Chefe do Executivo, com cancelamento de outras dotações de
custeio.
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Orçamento e finanças públicas / Plano de contas da administração federal; sistemática dos eventos

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

Q75.
Em 31/12/2016, uma entidade pública anulou o empenho, no valor de R$ 13.500,00, referente à despesa com a aquisição de
material de consumo. Entretanto, em 03/01/2017, o fornecedor entregou o material conforme prazo contratado com a entidade
pública. O material adquirido foi utilizado pela entidade pública em 16/01/2017. Nesse caso, em 03/01/2017, ocorreu
•

A) a liquidação de restos a pagar não processados.

•

B) o empenho de despesa no elemento de despesa Material de Consumo.

•

C) um fato modificativo que aumentou o passivo.

•

D) um fato permutativo que aumentou o ativo.

•

E) uma Despesa de Exercício Anterior que diminuiu a situação patrimonial líquida.
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Fundamentos de Contabilidade Pública / Conceito, objetivo e regime; campo de aplicação; legislação básica (Lei nº 4.320/1964 e Decreto nº
93.872/1986 e legislação complementar)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q76.
O reconhecimento da despesa de pessoal do mês de dezembro, no próprio mês, independentemente de seu pagamento atende
ao princípio
•

A) da transparência.

•

B) da competência.

•

C) misto.

•

D) da prudência.

•

E) da publicidade.
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Fundamentos de Contabilidade Pública / Noções de análise de balanço / Aspectos financeiros - liquidez e a solvência
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q77.
O Balanço Patrimonial da Empresa Comerciante S.A., em 31/12/2013, era o seguinte:

Considere as afirmações abaixo, relativas a 31/12/2013:

I. O Índice de Liquidez Corrente é 1,0.
II. O Índice de Liquidez Seca é, aproximadamente, 0,69.
III. O Grau de Endividamento em relação aos recursos totais é 60%.
IV. A concentração da dívida no curto prazo é, aproximadamente, 81%.
V. O Índice de Imobilização dos recursos permanentes é, aproximadamente, 0,23.

Está correto o que consta APENAS em
•

A) I.

•

B) IV e V.

•

C) I, II e III.

•

D) I, II e IV.

•

E) III e V.
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Fundamentos de Contabilidade Pública / Noções de análise de balanço / Aspectos econômicos – rentabilidade, produtividade e rotatividade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q78.
Considere os seguintes indicadores de rentabilidade da empresa DIX:

Com base nessas informações, é correto afirmar:
•

A) De X1 para X2, a redução da margem líquida impactou negativamente a rentabilidade do ativo.

•

B) Para cada R$ 1,00 de investimento total, a empresa vendeu mais em X1 do que X2.

•

C) Em X1, para cada R$ 100,00 de receita líquida de vendas, a empresa obteve R$ 7,70 de lucro líquido.

•

D) Em X2, para cada R$ 100,00 de investimento total, a empresa obteve R$ 6,30 de lucro líquido.

•

E) Para cada R$ 100,00 vendidos, a empresa obteve maior lucro líquido em X2 do que em X1.
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Normas de Auditoria Governamental (NAGs) / Gerais; Relativas às entidades fiscalizadoras; Relativas aos profissionais de auditoria governamental;
Relativas aos trabalhos de auditoria governamental
Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/AM / 2012 / FCC

Q79.
Em relação às condições de impedimento para realização dos trabalhos de auditoria governamental, o auditor, em relação ao ente auditado,
I. não pode ter vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites de grau, em linha colateral até o 4o grau e por afinidade até o 3º grau,
com administradores, gestores, membros de conselho, assessores, consultores, procuradores, acionistas, diretores, sócios ou com empregados que tenham
ingerência na administração ou sejam responsáveis pela contabilidade, finanças ou demais áreas de decisão.
II. está impedido de manter relação de trabalho como servidor estatutário, contratado, empregado, administrador, diretor, membro de conselho, comissionado,
função temporária, consultor ou colaborador assalariado, ainda que esta relação seja indireta, nos cinco últimos anos.

III. pode ter litígio com a entidade auditada, desde que não avalie a área de contingências da entidade.
Está correto o que se afirma em
•

A) I, apenas.

•

B) I e II, apenas.

•

C) II, apenas.

•

D) II e III, apenas.

•

E) I, II e III.
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