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Q1.
Texto CB2A2AAA
É inegável que o Estado representa um ônus para a
sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento,
consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal
necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar
mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade.
Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização,
cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento,
de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.
O bom funcionamento do Estado, que inclui também
o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do
controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e
tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição
de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe,
notadamente sob as luzes do princípio constitucional da
eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.
O dever de cuidado é consequência direta do
postulado da indisponibilidade do interesse público. Em
decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever
de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o
interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis.
Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar
de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.
O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla
interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um
dever de cooperação, não como faculdade, mas como
obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como
previsões normativas específicas, convênios e acordos.
Sob essa perspectiva, o controle público do Estado
deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com
o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse
contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a
todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle
da máquina estatal.
A observância do dever de cuidado e do de
cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida
e concertada das estruturas orientadas para a função de controle
da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos
de controle, comportamentos de responsabilidade e
responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno
compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o
que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime
de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o
comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e
proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a
ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.
Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao
bom funcionamento do controle público. In: Controle
Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).
A respeito das ideias veiculadas no texto CB2A2AAA, julgue os
itens que se seguem.

De acordo com o autor do texto, a ampla interação entre as
estruturas públicas de controle é obtida quando se dispensa
atenção especial a determinadas formas de cooperação entre
órgãos, como previsões normativas específicas, convênios e
acordos.
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Q2.
Texto CB2A2BBB
O fenômeno da corrupção, em virtude de sua
complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,
além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva
do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no
serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,
em prol do interesse público.
Entende-se que a integridade pública representa o
estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está
“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação
que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e
valores públicos.
De acordo com a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do
que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos
que, em última análise, influenciam os resultados da
administração, e não apenas seus processos. Além disso,
a OCDE compreende um sistema de integridade como um
conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de
controle e de regulamentações que visem à promoção da
integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes
que violem os princípios éticos.
Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às
atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade
e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de
determinada organização.25
Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos a aspectos linguísticos e às
ideias do texto CB2A2BBB.

Nesse texto, de natureza informativo-argumentativa, busca-se
convencer o leitor de que a integridade, como qualidade de
órgãos e entidades públicas, contribui para que os agentes do
serviço público atuem prevenindo a corrupção e em prol do
interesse público.
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Q3.
Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente
■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na
última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos
e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e
insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de
Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos
feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um
fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser
considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora
de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,
publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados
Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as
ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo
todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,
afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes
do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos
melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.
Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)
Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e
“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.
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Q4.
TEXTO I
O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do
Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por
processos que culminaram consolidando-o como instituição e
ampliando sua área de atuação.
No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito
lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas
as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas
de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,
atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover
a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos
feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da
Fazenda (defensor do fisco).
Só no Império, em 1832, com o Código de Processo
Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do
Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao
criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,
sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no
âmbito federal.
Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,
que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque
para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.
Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de
ouvidoria da sociedade brasileira.
Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue
os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da
mesma regra que determina o emprego de acento em amável
e útil.
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Q5.
Texto CB2A2AAA
É inegável que o Estado representa um ônus para a
sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento,
consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal
necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar
mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade.
Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização,
cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento,
de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.
O bom funcionamento do Estado, que inclui também
o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do
controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e
tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição
de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe,
notadamente sob as luzes do princípio constitucional da
eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.
O dever de cuidado é consequência direta do
postulado da indisponibilidade do interesse público. Em
decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever
de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o
interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis.
Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar
de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.
O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla
interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um
dever de cooperação, não como faculdade, mas como
obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como
previsões normativas específicas, convênios e acordos.
Sob essa perspectiva, o controle público do Estado
deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com
o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse
contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a
todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle
da máquina estatal.
A observância do dever de cuidado e do de
cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida
e concertada das estruturas orientadas para a função de controle
da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos
de controle, comportamentos de responsabilidade e
responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno
compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o
que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime
de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o
comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e
proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a
ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.
Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao
bom funcionamento do controle público. In: Controle
Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas do texto CB2A2AAA, julgue
os itens a seguir.

No terceiro período do texto, as formas pronominais “lo”, em
suas duas ocorrências — “aprimorá-lo” e “torná-lo” —, e “seu”

referem-se a “Estado”.
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Q6.
TEXTO I
A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na
agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz
respeito à importância que a sustentabilidade corporativa
ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se
imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada
vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à
sociedade.
A sustentabilidade, apesar de intangível, sem
existência física, é hoje valor essencial, que se converte em
ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A
sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em
boas práticas de governança e em benefícios sociais e
ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a
competitividade e o sucesso das organizações.
O interesse pela sustentabilidade fortalece-se
na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do
modelo de desenvolvimento dependente de recursos não
renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da
sociedade, da busca de segurança energética e de novas
possibilidades de produção. Como a população cresce em
número e em capacidade de consumo, também aumenta o
desejo de que a economia utilize mais recursos de base
biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —
e essa é a base da bioeconomia.
Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio
Braziliense. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).
Com relação ao texto I, julgue os próximos itens.

No trecho “A sustentabilidade (...) ambientais” (R.10 a 13),
para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual,
que foi totalmente terminado, a forma verbal “requer” deveria
ser substituída por requereu. Nesse caso, mesmo após a
alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso
seria mantida.
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Q7.
Texto CB2A2BBB
O fenômeno da corrupção, em virtude de sua
complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,

além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva
do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no
serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,
em prol do interesse público.
Entende-se que a integridade pública representa o
estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está
“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação
que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e
valores públicos.
De acordo com a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do
que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos
que, em última análise, influenciam os resultados da
administração, e não apenas seus processos. Além disso,
a OCDE compreende um sistema de integridade como um
conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de
controle e de regulamentações que visem à promoção da
integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes
que violem os princípios éticos.
Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às
atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade
e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de
determinada organização.25
Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).
Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,
julgue os itens subsequentes.

O sujeito da oração iniciada por “Entende-se” (R.7)
é indeterminado.
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Q8.
Texto CB2A2BBB
O fenômeno da corrupção, em virtude de sua
complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,
além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva
do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no
serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,
em prol do interesse público.
Entende-se que a integridade pública representa o
estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está
“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação
que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e
valores públicos.
De acordo com a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do
que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos
que, em última análise, influenciam os resultados da
administração, e não apenas seus processos. Além disso,
a OCDE compreende um sistema de integridade como um
conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de
controle e de regulamentações que visem à promoção da
integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes
que violem os princípios éticos.
Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às
atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade

e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de
determinada organização.25
Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).
Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,
julgue os itens subsequentes.

O trecho “e também” (R.24) poderia ser corretamente isolado
por vírgulas, recurso que lhe conferiria ênfase.
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Q9.
Texto CB2A2BBB
O fenômeno da corrupção, em virtude de sua
complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,
além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva
do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no
serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,
em prol do interesse público.
Entende-se que a integridade pública representa o
estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está
“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação
que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e
valores públicos.
De acordo com a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do
que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos
que, em última análise, influenciam os resultados da
administração, e não apenas seus processos. Além disso,
a OCDE compreende um sistema de integridade como um
conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de
controle e de regulamentações que visem à promoção da
integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes
que violem os princípios éticos.
Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às
atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade
e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de
determinada organização.25
Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).
Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,
julgue os itens subsequentes.

A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do
risco de atitudes que violem os princípios éticos” (R. 20 e 21)
seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada
no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao
termo “risco”.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q10.
Maria Silva é moradora do Assentamento Noroeste,
onde moram cerca de cem pessoas cuja principal forma de
renda é o trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que
lutam pelos direitos daquela comunidade. Vinda do estado do
Ceará, Maria chegou a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho
da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento
da Política Nacional para a População em Situação de Rua,
tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrido quando
ela precisou de novos documentos para substituir os que
haviam sido perdidos no período em que esteve nas ruas.
O objetivo do referido projeto é o de ir até a
população que normalmente não tem acesso à Defensoria
Pública. “Nós chegamos de forma humanizada até essas
pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos
garantindo seu acesso à justiça e aos direitos para que
consigam se beneficiar de outras políticas públicas”, explica a
coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.
A mais recente visita de participantes de outro projeto,
o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste,
levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O
foco foram soluções e retornos de casos como o de um
morador que tem problemas com a justiça e que está sendo
assistido por um defensor público e o de uma senhora que
estava internada em um hospital público e conseguiu uma
cirurgia por meio dos serviços da defensoria.
As visitas acontecem mensalmente, sendo a maior
demanda a solicitação de registro civil. “As certidões de
nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas
não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que
intervir. Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos”, afirma a coordenadora.
Internet: <www.defensoria.df.gov.br.> (com adaptações).
Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue
os itens seguintes.

No trecho “respostas às demandas” (R.20), o emprego do sinal
indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo
“respostas”, que exige complemento antecedido da preposição
a, e pela presença de artigo feminino plural que determina
“demandas”.
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Q11.
Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos
familiares e da violência doméstica assistem a situações de
violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto
e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e
confiança. A violência doméstica exclui e segrega os
integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes
consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. É a
mulher agredida quem “gosta de apanhar”, é a criança
espancada quem “provoca” os pais. Obviamente os membros

da família ficam apavorados diante da possibilidade da
agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando
dependem da família para sobreviver emocional ou
materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um
deles dirigida.
Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se
dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados
necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação
regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que
violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima,
agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar
sentimento de insegurança nos membros da família. No âmbito
doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e
subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A
maior parte dos ataques tem motivos banais, como o
espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço
ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, como no caso
das crianças, o choro excessivo.
O processo judicial restaura a verdade dos fatos.
O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A
vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a
reparação devida. Muitas vezes não se persegue o
encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização
pelos atos, de natureza cível ou criminal. O juiz observa as
partes com os olhos da lei, da equidade, da justiça. A justiça
analisa tais casos dia após dia, noite após noite, e os diversos
agentes envolvidos no amparo e proteção às vítimas
desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos
pela empatia com os mais fracos nas relações sociais e
familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de
respeito entre os membros da comunidade familiar,
propiciando o resgate dos sentimentos que a mantêm coesa e
saudável.
Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em
casa. In: Correio Braziliense, 26/2/2015 (com adaptações).
Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os
itens seguintes.

Em “que a mantêm coesa e saudável” (R. 41 e 42), o
deslocamento do pronome “a” para logo após a forma verbal
“mantêm” prejudicaria a correção gramatical do período.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q12.
Texto CB2A2AAA
É inegável que o Estado representa um ônus para a
sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento,
consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal
necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar
mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade.
Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização,
cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento,
de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.
O bom funcionamento do Estado, que inclui também
o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do
controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e

tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição
de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe,
notadamente sob as luzes do princípio constitucional da
eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.
O dever de cuidado é consequência direta do
postulado da indisponibilidade do interesse público. Em
decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever
de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o
interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis.
Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar
de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.
O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla
interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um
dever de cooperação, não como faculdade, mas como
obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como
previsões normativas específicas, convênios e acordos.
Sob essa perspectiva, o controle público do Estado
deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com
o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse
contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a
todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle
da máquina estatal.
A observância do dever de cuidado e do de
cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida
e concertada das estruturas orientadas para a função de controle
da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos
de controle, comportamentos de responsabilidade e
responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno
compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o
que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime
de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o
comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e
proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a
ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.
Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao
bom funcionamento do controle público. In: Controle
Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).
A respeito das ideias veiculadas no texto CB2A2AAA, julgue os
itens que se seguem.

O sentido original do texto seria preservado caso o período
“Então, se do Estado (...) eficiente e eficaz” (R. 6 a 8) fosse
reescrito da seguinte forma: Na busca por otimizar o seu
funcionamento, o Estado ainda não pode prescindir da
civilização; então, resta aperfeiçoá-lo, tornando-o menos caro
e aumentando sua eficiência e eficácia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q13.

Considerando o fragmento de texto apresentado, que contém os
parágrafos finais e o fecho de um expediente em padrão ofício,
julgue os seguintes itens, de acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República (MRPR).

Dado o emprego do fecho Atenciosamente, infere-se que o
destinatário da comunicação em análise ocupa cargo de nível
hierárquico igual ou inferior ao do signatário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos fundamentais de informática: organização, arquitetura e componentes funcionais (hardware e software) de computadores
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q14.
Cada um dos próximos itens, que abordam procedimentos de
informática e conceitos de Internet e intranet, apresenta uma
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com
inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho,
o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos
frequentes. Ele constatou, ainda, que somente um desses
aplicativos era necessário para a execução de suas atividades.
Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu
computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus
instalado localmente, para eliminar os aplicativos que
estiverem consumindo recursos além do normal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Sistema operacional / Ambientes Linux
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q15.
A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do
Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue os
itens a seguir.

No console de uma distribuição qualquer do Linux,
como, por exemplo, o Ubuntu, é possível cancelar um
comando em execução a partir do uso da combinação das
teclas

.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Sistema operacional / Ambientes Windows
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q16.
Julgue os próximos itens, relativos a informática.

O Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em
uma máquina, permite que apenas um único usuário da
máquina consiga acessar, com segurança, seus arquivos e
pastas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Redes de computadores / Conceitos de Internet e Intranet
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q17.
Cada um dos próximos itens, que abordam procedimentos de
informática e conceitos de Internet e intranet, apresenta uma
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

A área administrativa do INSS informou a todos os servidores
públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado
sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado
por meio da Internet, em substituição ao acesso realizado
somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não
haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque
sistemas voltados para intranet, diferentemente dos voltados
para Internet, não são compatíveis com o ambiente web.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Redes de computadores / Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet e Intranet
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q18.
Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à Internet, ao
Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.

Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem
comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados
antes de serem enviados.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Redes de computadores / Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q19.
Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à Internet, ao
Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.

O Modo de Exibição de Compatibilidade do Internet Explorer 8,
quando ativado, faz que páginas web desenvolvidas a partir de
versões anteriores ao Internet Explorer 8 sejam exibidas como
se estivessem usando uma versão mais recente do navegador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Redes de computadores / Princípios e fundamentos de comunicação de dados
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q20.
Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) constituem
recursos que podem ser utilizados para identificação de
microcomputadores que acessam a rede.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Aplicativos para edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia (ambientes LibreOffice e BrOffice)
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q21.
Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do
Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma
minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a
condição de que todos os servidores do setor pudessem
colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada
de consolidar o documento final. Após digitar a primeira
versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo,
a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição
do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer
com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa
situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a
diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora
da alteração e autor da alteração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança
Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q22.
A respeito de segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.

Uma forma de implementação de segurança na Internet
envolve a utilização do protocolo HTTPS, o qual exige que o
usuário seja autenticado por meio de login e password
próprios. Essa combinação de login e password denomina-se
assinatura digital.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q23.
Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

A infecção de um computador por vírus enviado via correio
eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que
porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, etc.)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q24.
Com relação a conceitos de organização e de gerenciamento de
arquivos e programas e a procedimentos de segurança da
informação, julgue os itens seguintes.

Atualmente, um dos procedimentos de segurança mais
adotados pelos sítios é chamado de captcha. As captchas mais
conhecidas são as imagens distorcidas de um código
alfanumérico. Esse mecanismo é considerado bastante seguro,
mas não impede totalmente que alguns programas
automatizados preencham formulários na Web como se fossem
uma pessoa realizando, por exemplo, um cadastro em um sítio
de compras.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q25.

Considerando a figura apresentada, que ilustra uma janela do
MS Word com um documento em processo de edição, julgue os
próximos itens.

O procedimento de salvar o arquivo no computador e na rede
é considerado um becape, pois, caso aconteça algum problema
no computador local, é possível recuperar o arquivo em outro
local da rede.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q26.
A respeito de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas, julgue os itens subsequentes.
Para armazenar um único arquivo com tamanho de 650 MB,
pode-se utilizar uma mídia DVD, já que um CD-R
convencional não suporta arquivos com mais de 600 MB.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Informática / Software livre
Fonte: ANALISTA AMBIENTAL - LICENCIAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL / IBAMA / 2008 / CESPE

Q27.
Julgue os itens a seguir acerca de conceitos de informática.
Software livre é o mesmo que software aberto, e o seu
objetivo é popularizar o uso do computador promovendo a
inclusão digital.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Conjunto numérico: operações com números inteiros, fracionários e decimais
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q28.
Em um torneio de futebol que será disputado por N times,
cada time jogará exatamente uma vez contra cada um dos outros
times, e o sistema de pontuação será o seguinte: o vencedor da
partida receberá três pontos, o perdedor não receberá nenhum ponto
e, em caso de empate, cada um dos times que disputarem a partida
receberá um ponto.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Se N = 4 e, após o encerramento do torneiro, a pontuação
do time A for 5 pontos, as de B e de C forem 3 pontos cada e
a D for 2 pontos, então o time A terá vencido o time D.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Proporções e divisão proporcional; Regras de três simples e composta
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q29.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

A participação dos vendedores nos lucros de uma empresa é
diretamente proporcional às suas vendas. Os vendedores A, B
e C venderam juntos R$ 500.000 em produtos: A vendeu
R$ 225.000, B vendeu R$ 175.000 e C, o restante. Eles
dividiram entre si, a título de participação nos lucros, o valor
de R$ 10.000. Nessa situação, C recebeu R$ 2.000 de
participação nos lucros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Porcentagem
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q30.
Uma concessionária ganhou a concessão para explorar
economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos. A concessionária realizará melhorias na via como a duplicação
de trechos, manutenção do asfalto, da iluminação, reforço na
sinalização.
Considerando que a concessionária esteja autorizada a cobrar
pedágios, julgue os itens subsequentes.
Suponha que o valor inicial do pedágio em um trecho da
rodovia seja de R$ 3,50 para veículos de passeio e que sejam
permitidos reajustes anuais desse valor. Nesse caso, se nos 2
primeiros anos, os reajustes foram de 5% e 4%, é correto
afirmar que o valor do pedágio, ao final do segundo ano, era

superior a R$ 3,85.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Juros simples e compostos; capitalização e descontos
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q31.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

Pedro aplicou R$ 10.000 em uma instituição financeira pelo
prazo de 3 meses consecutivos. A taxa de juros compostos
dessa aplicação no primeiro mês foi de 5%; no segundo mês,
de 10%; e no terceiro, de 8%. Nessa situação, Pedro, ao final
do terceiro mês, recebeu de juros mais de R$ 2.400.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q32.
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética a respeito de avaliação de investimentos e de taxas de
juros, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um capital de R$ 80.000 investido durante um ano, rendeu
R$ 13.870 de juros. A taxa de inflação nesse período foi de
7,3%. Nessa situação, o ganho real do investimento foi
superior a R$ 8.000.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q33.

Para apostar em um jogo de cartas, os amigos A, B, C e D
receberam fichas de 3 cores diferentes, na sequência mostrada
na tabela acima. A partir dessas informações e dos dados
apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.
Ao final da 12.ª rodada de distribuição, B e C receberam as
mesmas quantidades de fichas de todas as cores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q34.
Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de
idade foi dividida nos seguintes dois grupos:
A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e
B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou
fumante ou ambos (diabética e fumante).
A população do grupo B é constituída por três conjuntos
de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram
(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são
diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não
são fumantes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q35.

Com relação a lógica proposicional, julgue os itens subsequentes.

Considerando-se as proposições simples “Cláudio pratica
esportes” e “Cláudio tem uma alimentação balanceada”, é
correto afirmar que a proposição “Cláudio pratica esportes ou
ele não pratica esportes e não tem uma alimentação
balanceada” é uma tautologia.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q36.
Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um
raciocínio por abdução.
P: Vamos jantar no restaurante X?
Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.
Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,
após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e
tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos
que comeram lá e foram parar no hospital.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q37.
Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de
idade foi dividida nos seguintes dois grupos:
A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e
B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou
fumante ou ambos (diabética e fumante).
A população do grupo B é constituída por três conjuntos
de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram
(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, no grupo B, a quantidade de fumantes for igual a 20% do
total de pessoas do grupo e a quantidade de ex-fumantes for
igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse grupo,
então, escolhendo-se aleatoriamente um indivíduo desse grupo,
a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes

nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q38.
A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao
legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas
diversas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q39.
No que se refere às disposições constitucionais, julgue os itens
a seguir.

Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta
e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito
como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que
a incidência de seus efeitos depende da edição de normas
infraconstitucionais, como a de implementação de programa
social que dê concretude a tal direito.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q40.
A partir do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue
os itens seguintes.

Conforme a CF, embora os tribunais de contas não tenham
caráter judicial, devem ser observados em seus processos tanto
o contraditório quanto a ampla defesa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q41.
Julgue os itens a seguir, que se referem aos direitos e garantias
fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos
sociais previstos na CF, que já contemplavam, entre outros, o
direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social,
bem como a assistência aos desamparados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q42.
Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres
individuais e coletivos, julgue os itens a seguir.

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q43.
Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias
fundamentais da República Federativa do Brasil.

A dimensão substancial da liberdade de expressão guarda
relação íntima com o pluralismo político na medida em que
abarca, antes, a formação da própria opinião como pressuposto
para sua posterior manifestação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q44.
Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e
garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas
constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),
assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q45.
Com relação ao sistema político brasileiro e às relações entre
Estado, governo e administração pública, julgue os itens seguintes.

São formas de governo a federação, a confederação
e o governo único.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q46.
Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à
organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito
eleitoral.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal, Municípios e territórios
Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q47.
Acerca das disposições referentes à administração pública, às
competências constitucionais dos entes federados e ao Poder
Judiciário, julgue os itens a seguir.

Entre as competências constitucionais conferidas aos estados
federados incluem-se proporcionar os meios de acesso à
cultura, à educação e à ciência; explorar diretamente, ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os portos
fluviais e lacustres; legislar sobre assistência jurídica e
defensoria pública bem como sobre a proteção e a integração
social das pessoas portadoras de deficiência.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q48.
A partir do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue
os itens seguintes.

Na CF, o conceito de administração pública coincide com o de
Poder Executivo e, consequentemente, com o de administração
direta, razão por que é impróprio utilizar o termo
administração pública em referência aos Poderes Legislativo
e Judiciário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q49.
Julgue os itens a seguir, que se referem aos direitos e garantias
fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Considerando-se a CF, é correto afirmar que, no cálculo do
benefício previdenciário de um servidor do INSS que esteja
licenciado do cargo para exercer mandato de deputado federal,
os valores serão determinados como se ele estivesse no
exercício do cargo na referida autarquia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder executivo: atribuições e responsabilidades do presidente da República
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q50.
No que se refere ao Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.

Os atos praticados pelo presidente da República que atentem
contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais
configuram crime de responsabilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Artigo 225 da Constituição Federal (Meio ambiente)
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANP / 2013 / CESPE

Q51.
No que se refere à proteção ambiental determinada na Constituição Federal de 1988, na Política Nacional do Meio Ambiente, no Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Lei

n.º 6.938/1981) e nas resoluções CONAMA n.º 1/1986 e
n.º 237/1997, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere
que a sigla EIA, sempre que utilizada, refere-se a Estudo de Impacto Ambiental.
Entre os deveres constitucionais ambientais impostos ao
poder público, há a determinação de que os governos
incentivem a criação de pequenas e médias empresas para
desenvolverem atividades cujas técnicas e métodos não
impliquem riscos à vida ou ao meio ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q52.
Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens
a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização
político-administrativa têm limitações constitucionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q53.
O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação,
ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do
estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada,
mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do
governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa
contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam
a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por
Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da
intimação, a referida autoridade encaminhou resposta,
via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento,
o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou
irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que,
na situação, se configurou ofensa aos princípios da
impessoalidade e da moralidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q54.
Julgue os próximos itens, a respeito dos atos administrativos.

A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos
administrativos praticados no exercício do poder de polícia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q55.
Acerca de ato administrativo e de procedimento de licitação, julgue
os itens seguintes.

Caso seja necessário, a administração pública poderá revogar
ato administrativo válido e legítimo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, anulação, revogação e prescrição
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q56.
Julgue os próximos itens, a respeito dos atos administrativos.

O ato praticado por agente não competente para fazê-lo
poderá ser convalidado discricionariamente pela autoridade
competente para sua prática, caso em que ficará sanado o vício
de incompetência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q57.
Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do
regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a
seguir.

Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação
gratuita de serviços ao poder público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q58.
De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as
proibições, julgue os itens subsequentes.

A conduta de atender ao público com presteza, embora não
esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor,
é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q59.
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo,
julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Dez anos após a data em que deveria ter
ocorrido o primeiro pagamento de vantagem pecuniária a que
José fazia jus, ele apresentou requerimento administrativo ao
chefe do setor de recursos humanos solicitando o pagamento
de tal vantagem. O pedido foi indeferido sob o fundamento de
ocorrência da prescrição. José, então, apresentou recurso.
Assertiva: Nesse caso, o chefe do setor de recursos humanos
tem o prazo de cinco dias para reconsiderar a decisão; caso não
o faça, deverá encaminhar o recurso ao seu superior
hierárquico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei nº 8.112/1990 e alterações: Regime Jurídico Único
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q60.
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido
removido para outra sede, situada em outro município, para
acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e
foi removida no interesse da administração, julgue os itens
seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos
pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do
servidor poderia ser concedida.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q61.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos agentes públicos, aos
poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado.

O poder discricionário confere ao administrador, em
determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada
conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se
limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de
revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao
princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de
boa-fé.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico, disciplinar e regulamentar
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q62.
No tocante aos poderes administrativos, julgue os seguintes itens.

O fenômeno da deslegalização, também chamada de
delegificação, significa a retirada, pelo próprio legislador, de
certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio
de regulamentos de hierarquia inferior.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação
do dano
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q63.
Julgue os itens subsequentes, a respeito da responsabilidade civil do
Estado.

Devido à indisponibilidade do interesse público, não se admite
o reconhecimento espontâneo, pela administração, de sua
obrigação de indenizar por ato danoso praticado por um de
seus agentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q64.
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo,
julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Diante da ausência de Maria, servidora
pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor
público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em
Economia, elaborou determinado expediente de competência
exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria.
Assertiva: Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder
na modalidade excesso de poder.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito e classificação
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q65.
Julgue os itens subsecutivos, concernentes aos serviços públicos.
O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de
serviços públicos prestados gratuitamente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q66.
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo,
julgue os itens que se seguem.

A concessionária de serviço público responde objetivamente
pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e
subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada
Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q67.
Julgue os próximos itens acerca dos princípios administrativos e da
responsabilidade dos agentes públicos.

A teoria do órgão, segundo a qual os atos e provimentos
administrativos praticados por determinado agente são
imputados ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do
princípio da impessoalidade.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q68.
A respeito da administração direta e indireta, julgue os itens a
seguir.

As fundações públicas de personalidade jurídica de direito
público, na área federal, são entidades da administração direta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q69.
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda
contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do
Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle
do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o
Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q70.
Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos atos
praticados por seus agentes, julgue os próximos itens, a respeito da
responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a
terceiros tem sustentação na teoria da culpa administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos: conceito e características / Lei nº 8.666/1993 e alterações (Normas para licitações e
contratos)
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q71.
O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação,
ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do
estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada,
mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do
governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa
contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam
a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por
Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da
intimação, a referida autoridade encaminhou resposta,
via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento,
o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou
irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

É nula a intimação do governador, por ser obrigatório que seja
feita por ciência no processo, via telegrama ou por via postal
com aviso de recebimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos: conceito e características / Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.504/2005 e Decreto nº
5.450/2005 (Pregão)
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q72.
Com relação ao pregão, julgue os itens subsequentes.

O pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição
de bens e serviços comuns pelos entes públicos, sem qualquer
restrição em relação ao valor estimado da contratação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos: conceito e características / Decreto 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços)
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q73.
De acordo com o Decreto nº 7.892/2013, que regula o sistema de
registro de preços, julgue os itens a seguir.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, cinco vezes o
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador
e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos que venham a aderir.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos: conceito e características / Instrução Normativa 2/2008/MPOG (Regras e diretrizes para
a contratação de serviços)
Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q74.
Julgue os próximos itens, referentes à Instrução Normativa
nº 2/2008 do MPOG/SLTI.

A contratante tem o direito de selecionar os colaboradores
da contratada, os quais serão encarregados da execução
de serviços continuados na administração pública federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos: conceito e características / Decreto nº 2.271/1997 (Contratação de serviços)
Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - ADMINISTRAçãO / ABIN / 2010 / CESPE

Q75.
De acordo com o Decreto n.º 2.271/1997, julgue os próximos itens,
relativos à contratação de serviços pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
As contratações que, efetuadas por empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais empresas controladas
direta ou indiretamente pela União, visam à prestação de
serviços são disciplinadas por resoluções do Conselho de Administração Pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial)
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q76.
Acerca das teorias de administração, julgue os itens a seguir.

Na administração por objetivos, os administradores e seus
subordinados, após identificarem objetivos em comum,
formularem metas de forma consensual e participativa
e discutirem a atribuição das suas responsabilidades de acordo
com os resultados esperados, serão avaliados em consonância
com o alcance desses objetivos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): Reformas administrativas e a
nova gestão pública
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q77.

Com referência à evolução da administração pública e à qualidade
de vida no trabalho, julgue os próximos itens.

O controle por resultado objetiva a diminuição da burocracia,
substituindo o controle rígido pari passu por um controle
a posteriori dos processos administrativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q78.
Julgue os próximos itens, relativos às funções administrativas.

Organização como função administrativa é o processo
administrativo em que se define a estrutura com divisão
de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados
no planejamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Processo de planejamento / Planejamento estratégico, tático e operacional: visão, missão e
análise SWOT
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q79.
No que diz respeito ao referencial estratégico das organizações,
julgue os itens subsecutivos.

Caso a imagem de determinado órgão público seja fortemente
maculada por frequentes constatações de baixo desempenho na
prestação de seus serviços, a alta administração, para repensar
o planejamento estratégico desse órgão, deverá definir uma
nova missão institucional, identificando o propósito principal
da forma mais ampla possível para maximizar a razão da
existência da organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Processo de planejamento / Administração por objetivos
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q80.
Com relação à gestão por resultados e à gestão de pessoas no
serviço público, julgue os itens seguintes.

No setor público, a administração por objetivos preconiza
um sistema de remuneração fixa, vinculado ao alcance dos

objetivos e metas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q81.
A respeito dos processos organizacionais de planejamento e
de tomada de decisões, julgue os itens que se seguem.

Com a finalidade de trabalhar medidas de desempenho
necessárias ao cumprimento dos objetivos organizacionais,
o gestor pode utilizar o balanced scorecard para visualizar um
conjunto de fatores críticos de sucesso por meio de diferentes
perspectivas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Processo de planejamento / Processo decisório
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q82.
A respeito dos processos organizacionais de planejamento e
de tomada de decisões, julgue os itens que se seguem.

Normalmente, o tomador de decisões que adota o estilo
integrativo utiliza poucas informações no processo decisório.
Por esse motivo, ele pretere a criatividade e prioriza a
avaliação dessas informações de maneira crítica, detalhada
e centralizada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q83.
Julgue os próximos itens, relativos às funções administrativas.

Tanto na teoria clássica quanto na administração científica,
a análise da estrutura organizacional é realizada da direção
para a execução (de cima para baixo) e da síntese para
a própria análise (do todo para as partes).
•

CERTO

•

ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q84.
Julgue os próximos itens, relativos às funções administrativas.

Caso decida departamentalizar sua organização para aumentar
a cooperação interdepartamental e diminuir os níveis
de especificidade do trabalho, o gestor deverá adotar,
primordialmente, a departamentalização funcional, na qual
cada departamento corresponde a uma função principal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Organização / Organização informal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q85.
Julgue os itens subsequentes, relativos a planejamento, ferramentas
organizacionais, gestão da qualidade e assuntos correlatos.
Para assegurar maior controle sobre as operações da
instituição, é essencial concentrar esforços para desconstruir os
grupos informais presentes em sua estrutura.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q86.
Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento
e desenvolvimento.

A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo
impacto de treinamentos dos servidores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Direção / Comunicação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q87.
Nos órgãos públicos, como em outras organizações, são múltiplos os relacionamentos formais e informais. Com referência a esse assunto, julgue os itens
seguintes.

A comunicação setorizada nos órgãos públicos permite que
servidores participem de determinado projeto.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q88.
A respeito das organizações administrativas e dos tipos de
estruturas organizacionais, julgue os itens a seguir.
Há distinção entre descentralização de atividades e
descentralização de autoridade; por exemplo, as atividades
de grandes multinacionais são descentralizadas, ou seja,
desenvolvem-se em vários locais, entretanto o poder
organizacional, em geral, centraliza-se nas sedes dessas
empresas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Controle / Características
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q89.
Com relação aos conceitos e aplicações dos controles em geral no
âmbito da administração pública, julgue os itens a seguir. Nesse
sentido, considere que as siglas CF, CE/SC, TCU e TCE/SC,
sempre que empregadas, se referem, respectivamente, a
Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Santa
Catarina, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.

O controle administrativo se materializa no poder de
fiscalização e correção que a administração pública exerce
sobre a sua própria atuação. Essa modalidade de controle
coexiste com o controle externo, da esfera do Poder
Legislativo, e o judicial. No caso da administração indireta, é
usual mencionar-se o termo tutela, uma vez que não há relação
de subordinação, mas, sim, de vinculação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Controle / Tipos, vantagens e desvantagens
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q90.
O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação,
ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do
estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada,
mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do
governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa
contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam
a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por
Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da

intimação, a referida autoridade encaminhou resposta,
via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento,
o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou
irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

O julgamento proferido pelo Tribunal de Contas é nulo,
por incompetência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Processo administrativo / Controle / Sistema de medição de desempenho organizacional
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q91.
No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho
organizacional, julgue os itens subsecutivos.

Estabelecer objetivos, mensurar o desempenho e adotar
medidas corretivas para sanar possíveis desvios e
anormalidades são procedimentos relativos às etapas
do processo de controle.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da
qualidade
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q92.
Com referência à gestão da qualidade e ao planejamento
estratégico, julgue os itens seguintes.

Entre outras formas possíveis de definição, qualidade pode ser
corretamente conceituada como conformidade às exigências.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q93.
Julgue os itens a seguir, relativos à gestão de processos para a
gestão da qualidade.

Para controlar a qualidade dos seus processos de serviços, uma
organização pode utilizar o controle estatístico de processos,

pelo qual se evidenciam desvios ou tendências a desvios
de processos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade
Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q94.
Julgue os itens a seguir, relativos à gestão da qualidade.

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), por meio do
modelo de excelência da gestão (MEG), ressalta a importância
do pensamento sistêmico e do aprendizado organizacional
como caminhos para a obtenção de resultados qualitativos nas
organizações.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo do gespublica
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q95.
No que se refere a gestão de pessoas e gestão da qualidade,
julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla GESPUBLICA, sempre que utilizada, refere-se a Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização.

Nas organizações, a manutenção de padrões de qualidade gera
custos de prevenção e custos de avaliação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q96.
A respeito da gestão de projetos, julgue os itens seguintes.

Na fase de concepção do projeto, são apresentadas a ideia
inicial e a proposta básica que servirão de base para a fase
de estruturação; nesta fase de estruturação são definidos
os objetivos e os recursos necessários, as expectativas
de resultado e a equipe de trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos

Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q97.
A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5
acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os
itens subsequentes.

As fases do gerenciamento de projeto — iniciação;
planejamento; execução; monitoramento e controle; e
encerramento — determinam que atividades devem ser
executadas em sequência ou em paralelo, do início ao término
do projeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas
Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q98.
A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5
acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os
itens subsequentes.

Nos projetos com mais de uma fase, é possível haver relações
diferentes entre fases individuais, alterando-se, assim, o ciclo
de vida do projeto, com exceção dos ciclos de vida
predeterminados, que são projetados para reagir a altos níveis
de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q99.
Com relação a gestão de projetos e processos, julgue os itens
subsequentes.

Propostas de melhoria de processo têm por objetivo a evolução
incremental do processo, diferentemente de propostas de
redesenho, com as quais se buscam mudanças mais
abrangentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q100.

Acerca da organização administrativa e dos fundamentos que a
norteiam, julgue os itens subsequentes.

O organograma de uma instituição tem por finalidade
estabelecer as relações de subordinação e a distribuição das
atribuições entre os departamentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2000
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q101.
A partir de meados da década de 90 do século passado, a noção de
qualidade passou a ser incorporada aos objetivos propostos pela
reforma gerencial em curso no Brasil. Com relação a esse assunto,
julgue os itens que se seguem.
As normas da série ISO 9000 constituem ferramentas
de normatização de processos de trabalho que garantem
padrões adequados de qualidade aos serviços prestados pelas
organizações.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Geral e Pública / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q102.
Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são
métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um
produto ou serviço.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas: formas e dimensões
da intervenção da administração na economia
Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q103.
Acerca das funções do governo na economia, julgue os itens
seguintes.

Na execução de projetos que integram o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o governo exerce
diretamente função econômica distributiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento como instrumento do planejamento
governamental
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q104.
Julgue os itens que se seguem, relativos às classificações
orçamentárias e aos créditos ordinários e adicionais.

Uma ação orçamentária que tenha por objetivo a entrega de
bens e serviços à sociedade deverá ser incluída em um
programa de gestão, manutenção e serviços do Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Princípios, diretrizes e classificações
orçamentários
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q105.
A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.

Como documento, o orçamento público prevê as quantidades
de moeda que devem entrar e que devem sair dos cofres
públicos ao longo do tempo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q106.
Acerca da transparência na administração pública, julgue os itens
a seguir.

O plano plurianual (PPA) é instrumento que possibilita a
participação social, apresenta as diretrizes que devem orientar
os gestores públicos, estipula os objetivos que se buscam
alcançar na gestão e estabelece as metas para os programas de
governo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / Orçamento anual
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q107.
Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento
público, julgue os itens a seguir.

O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com a
autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio da
lei orçamentária anual (LOA), ressalvadas as eventuais
aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do
orçamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / Outros planos e
programas
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTABILIDADE / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q108.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com
a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

Cabe à lei de diretrizes orçamentárias definir limites e
condições para a expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / Processo
orçamentário
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q109.
Acerca de finanças públicas e orçamento público, julgue os itens
a seguir.

A revisão da estrutura programática do projeto da lei
orçamentária anual deve ser feita após a definição e
a divulgação dos limites das propostas setoriais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / Métodos, técnicas
e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis
Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q110.
A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas,
julgue os itens que se seguem.

O orçamento tradicional ou clássico adotava linguagem
contábil-financeira e se caracterizava como um documento de
previsão de receita e de autorização de despesas, sem a
preocupação de planejamento das ações do governo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento público no Brasil / A conta única do
Tesouro
Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q111.
Com referência ao uso da conta única do tesouro nacional e ao
atendimento das regras de suprimento de fundos no âmbito da UnB,
julgue os itens subsecutivos.

A insuficiência de saldo para o atendimento da despesa na nota
de empenho impede a efetivação de qualquer transação ou
saque com o cartão de pagamento de suprimento de fundos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q112.
A respeito da administração da execução orçamentária, julgue
os itens que se seguem.

Se determinado órgão público assinar contrato que crie
obrigação legal para o ente público por período superior a dois
exercícios financeiros, os efeitos financeiros da medida
poderão ser compensados pela redução permanente da despesa
orçamentária.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q113.
Julgue o item seguinte, relativo ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

O CPR (Contas a Pagar e a Receber), um subsistema do SIAFI,
permite a geração automática de ordens bancárias e de
documentos de recolhimento de tributos e contribuições que,
em conjunto com outros documentos, servirão para montar o
fluxo financeiro de cada unidade gestora.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações orçamentárias
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q114.
A respeito da administração da execução orçamentária, julgue
os itens que se seguem.

Denomina-se repasse a transferência de parte do crédito
orçamentário de uma unidade gestora para entidade integrante
da estrutura administrativa de órgão público diverso.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Créditos ordinários e adicionais
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q115.
A respeito da administração da execução orçamentária, julgue
os itens que se seguem.

Os créditos orçamentários e adicionais devem discriminar
a despesa até o nível de elemento de despesa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Categorias, fontes e estágios
Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q116.
A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas,
julgue os itens que se seguem.

As receitas públicas são classificadas como provisórias e
definitivas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa
Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q117.

Considere que a Defensoria Pública da União (DPU) tenha
contraído, em janeiro de 2014, um empréstimo internacional junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor
R$ 100 milhões, para pagamento em vinte anos, com carência de
cinco anos.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a
seguir.

A contratação do empréstimo não implica alteração na dívida
ativa da DPU.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Categorias e estágios
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q118.
Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se
seguem.

As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da
dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à
categoria econômica de despesas correntes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q119.
A respeito das receitas e despesas públicas, julgue os itens a seguir.

Restos a pagar processados correspondem às despesas que
tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q120.
Julgue os próximos itens, relativos às receitas e despesas públicas.
As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de
exercícios encerrados, para as quais, à época, o orçamento não
consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no
balanço financeiro.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q121.
A respeito de suprimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue os itens subsecutivos.

Despesa com bebidas alcoólicas em recepções oficiais poderá ser realizada com recursos públicos mediante suprimento de fundos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Lei nº 10.180/2001 (Sistema de Planejamento e Orçamento Federal)
Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q122.
Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da
LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens subsecutivos.

No processo de elaboração do orçamento, seguindo o modelo
federal, o detalhamento da proposta setorial compreende
momentos em que os agentes compartilham os dados e as
informações de cada etapa decisória, visando imprimir
credibilidade ao planejamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Decreto nº 3.591/2000 (Sistema de Controle Interno)
Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q123.
Acerca de atividades de controle e avaliação de riscos, julgue os
seguintes itens.

Verificação, análise técnica, segregação e rodízio de funções
são princípios primários que regem o sistema de controle
interno.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Instrução Normativa MF/SFC nº 01/2001
Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q124.

Em relação aos papéis de trabalho, tipos de auditoria no setor
público e eventos subsequentes, julgue os itens que se seguem.

A auditoria de avaliação da gestão atua em tempo real sobre os
atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de
uma unidade ou entidade federal, com vistas a certificar as
contas prestadas pelo gestor.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Noções de Direito Financeiro e Tributário / Lei nº 5.172/1966 (Sistema Tributário
Nacional)
Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q125.
Com relação ao sistema tributário brasileiro, julgue os itens que se
seguem.

A aplicação de uma mesma alíquota de um imposto sobre
vendas a varejo para todos os produtos contribui para um
sistema tributário regressivo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Noções de Direito Financeiro e Tributário / Lei nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito
Financeiro)
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q126.
Acerca de finanças públicas e orçamento público, julgue os itens
a seguir.

O objetivo da classificação da receita pública por esfera
orçamentária é identificar se o item a ser classificado pertence
ao orçamento fiscal, ao orçamento da seguridade social
ou ao orçamento de investimento das empresas estatais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q127.
Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os
itens subsecutivos.

A gestão de pessoas relaciona-se à função de controle
da administração porque tem o objetivo de acompanhar
as tarefas e, com base em indicadores, assegurar que elas sejam

desempenhadas de acordo com os padrões e as políticas
da organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Fundamentos, teorias e escolas da administração e o seu impacto na gestão de pessoas
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q128.
Julgue os itens seguintes, relativos aos objetivos, desafios e
características da gestão de pessoas.

A perspectiva da escola comportamental ainda permanece
em construção na área de estudos administrativos e
organizacionais, apesar do histórico de estudos dessa escola
voltados à compreensão da relação do homem com o trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / A função do órgão de gestão de pessoas / Atribuições básicas e objetivos
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q129.
Julgue os itens seguintes, relativos aos objetivos, desafios e
características da gestão de pessoas.

As atuais abordagens na área de gestão de pessoas
compreendem o indivíduo como um ser complexo com
diversas necessidades ligadas ao ego, como o desenvolvimento
pessoal, a autorrealização e a autonomia de pensamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / A função do órgão de gestão de pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q130.
Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.
Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de
informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)
terá como vantagem a otimização do processo de tomada de
decisão na organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q131.
Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a
seguir.

Uma organização que busque fundamentar-se em bons
sentimentos e construir relações amistosas entre os empregados
adota o rito de renovação cultural.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Liderança, motivação e desempenho
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q132.
Julgue o item subsequente, relativo a cultura e liderança nas
organizações.

Os líderes formais são responsáveis pela criação de uma
cultura organizacional sem influência de outros agentes
internos ou externos à organização, razão por que as relações
entre os estilos de liderança e a cultura de determinada
organização já fornecem descobertas-chave a respeito do seu
modo de atuação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Qualidade de vida no trabalho
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q133.
Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.
Uma organização que busque instituir um programa de
qualidade de vida no trabalho deverá promover, entre outras
adequações, modificações ergonômicas no mobiliário, na
iluminação e na temperatura do ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Políticas de inclusão
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q134.
Acerca de cidadania, ética no trabalho e relações humanas, julgue
os itens subsequentes.
O respeito às diferenças, a capacidade de colaboração e a
empatia são características individuais que contribuem para o

sucesso de uma equipe de trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Competência interpessoal
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q135.
Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.
De acordo com a escola das relações humanas, o gestor
de pessoas considera o colaborador como um homo
organizacional que busca se adaptar à realidade organizacional
e que deve enfatizar os ganhos pecuniários que podem ser
obtidos no desenvolvimento do trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Gerenciamento de conflitos
Fonte: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q136.
A respeito de comportamento organizacional, julgue os itens que se
seguem.

Ocorre conflito interpessoal na fase de agressão e destruição,
com grande propensão a perdas para a equipe de trabalho,
quando as pessoas se preocupam com sua reputação, provocam
seus adversários e adotam estratégias ameaçadoras no trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Gestão da mudança
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q137.
Acerca do processo de mudança organizacional, do papel do agente
de mudança e das características das organizações formais
modernas, julgue os itens que se seguem.

O processo de mudança organizacional pressupõe o
envolvimento de todos aqueles afetados pela mudança e pode
ser feito de duas formas: mudança imposta e mudança
participativa, as quais não se excluem, mas se completam.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q138.
A respeito dos aspectos que envolvem os processos de recrutamento
e seleção e a capacitação de pessoas, julgue os itens a seguir.

O impacto na política de remuneração da organização é uma
das desvantagens do processo de recrutamento interno.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos: objetivos, métodos, vantagens e desvantagens
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q139.
A respeito de controle, gestão de pessoas, gestão da qualidade e
modelo de excelências gerencial, julgue os itens seguintes.

A descrição dos cargos de uma empresa deve enfocar os
requisitos exigidos pelos cargos e deixar de lado o que o
ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q140.
No que se refere aos fundamentos do controle e desempenho
organizacional, julgue os itens subsecutivos.

A avaliação de desempenho objetiva identificar as falhas e
os erros ocorridos durante os processos, a fim de comparar o
padrão final e o padrão inicialmente estabelecido para
os resultados gerais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Desenvolvimento e capacitação de pessoal
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q141.
Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os
itens subsecutivos.

Nos órgãos públicos, o processo de desenvolvimento
de pessoas por meio de treinamento é dispensável, uma vez
que a aprovação do candidato em seleção por concurso público

comprova que ele já possui as habilidades e competências
exigidas para o exercício do cargo para o qual foi aprovado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Regime dos servidores públicos federais / Admissão, demissão e concurso público
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q142.
Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo,
julgue os itens que se seguem.

O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em
comissão adquire a estabilidade após três anos de efetivo
exercício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Regime dos servidores públicos federais / Estágio probatório
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q143.
De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)
e com a Lei Federal nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União), julgue os itens a seguir.

Entre os itens avaliados no desempenho do cargo do servidor
durante seu estágio probatório incluem-se sua capacidade de
iniciativa e sua disciplina.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Regime dos servidores públicos federais / Vencimento básico
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q144.
Julgue os itens que se seguem, acerca da administração pública.

No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto
constitucional), devem ser consideradas todas as parcelas
percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter
indenizatório.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Regime dos servidores públicos federais / Licença e aposentadoria

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

Q145.
Aldo e Sandra são casados e pais de três crianças. Sandra
é servidora pública efetiva de determinada fundação pública
vinculada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, ocupa
um cargo em comissão em um órgão público federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,
referentes à seguridade social do servidor público.

Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da
seguridade social, Aldo terá direito aos mesmos benefícios de
plano de seguridade social e de assistência à saúde garantidos
a Sandra.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Gestão por competências
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q146.
Com relação à gestão por resultados e à gestão de pessoas no
serviço público, julgue os itens seguintes.

A gestão de pessoas por competências pode ser entendida
como um programa sistematizado e desenvolvido para definir
perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e
adequação aos serviços a serem realizados, identificando os
pontos fortes e os fracos dos profissionais, suprindo suas
lacunas e agregando conhecimento, de acordo com os critérios
e objetivos estabelecidos pela organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Tendências em gestão de pessoas no setor público
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q147.
No que se refere à influência da opinião pública nos serviços
públicos, julgue os próximos itens.

Um valor que demanda especial dedicação por parte do
servidor, mesmo que diante de uma opinião pública
desfavorável, é o da preservação da dignidade do cargo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Qualidade no atendimento ao público

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q148.
Com relação à comunicabilidade no atendimento ao público, julgue
os itens a seguir.

A maioria dos conflitos relacionados às falhas de comunicação
entre uma organização e seu público é provocada pela pouca
ou total ausência de informações: quanto maior for a
quantidade de informações, melhor será a comunicação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Decreto nº 7.133/2010: Avaliação de desempenho individual
Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE

Q149.
De acordo com o Decreto n.º 7.133/2010, que regulamenta os
critérios e procedimentos gerais a serem observados para a
realização das avaliações de desempenho, julgue os itens que se
seguem.
Nos ministérios, a instituição das comissões de
acompanhamento da avaliação de desempenho é de caráter
optativo e de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Uma vez instituídas, as referidas comissões devem monitorar
continuamente os ciclos de avaliação a fim de se articular o
desempenho individual e institucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Gestão de Pessoas / Decreto nº 5.707/2006: Desenvolvimento de pessoal
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q150.
Julgue os itens a seguir, com base nas disposições do Decreto
n.º 5.707/2006 e do Decreto n.º 7.133/2010.

Considere que um analista do ICMBio, empossado
no cargo em 2008, solicite licença, em 2014, para
capacitação, a fim de elaborar sua dissertação de
mestrado. Nessa situação, o instituto poderá concedê-la ao
servidor, que dela poderá utilizar integralmente para
produzir sua dissertação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética, moral, princípios e valores
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q151.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os
itens que se seguem.

Os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora sejam
frequente e erroneamente empregados como sinônimos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania
Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q152.
Acerca de ética deontológica e de ética e democracia, julgue os
próximos itens.

A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres
humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu
redor.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética e função pública
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q153.
Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os
itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das
atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas
funções.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 1.171/1994
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q154.
Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar
serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta
vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz do
disposto nos Decretos nº 1.171/1994 e nº 6.029/2007.

Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as
penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética
será competente para, após o regular procedimento, aplicar

diretamente a penalidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação,
responsabilidades, penalidades)
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q155.
Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na
Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre
direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto
a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau
e de cônjuge ou companheiro.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: Improbidade Administrativa
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q156.
Com base no disposto na Lei nº 8.429/1992 e na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir, a respeito da
improbidade administrativa.

Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público
estarão sujeitos às cominações legais até o limite do valor
da herança.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Lei nº 9.784/1999: Processo administrativo disciplinar
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q157.
Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na
Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre
direitos e deveres de servidores públicos.

Caso um procedimento instaurado por comissão de ética
receba a chancela de reservado, o investigado só terá direito de
saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da
acusação e de ter vista dos autos após a regular notificação
para prestar esclarecimentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q158.
No que se refere à classificação de materiais, julgue os próximos
itens.

A abrangência, um atributo para a classificação de materiais,
consiste nos modos direto e simples de classificar os materiais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q159.
A respeito da classificação de materiais, julgue os itens a seguir.

Classificar materiais é um ato de agrupá-los segundo a forma,
a dimensão, o peso e o tipo, respeitando sua natureza e
eliminando-se qualquer confusão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q160.
No que se refere à classificação de materiais, julgue os próximos
itens.

A metodologia de cálculo da curva ABC está fundamentada na
divisão dos itens estocados em classes, sendo classificados
como mais importantes os da classe A, ao passo que as demais
classes são classificadas em um mesmo nível chamado de baixa
importância.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q161.
Com relação à gestão de estoques, julgue os itens seguintes.

O custo médio de um estoque é útil para equilibrar as
flutuações das condições de oferta e de suprimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q162.
Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de
compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

O setor de compras é um subsistema orientado para fora da
empresa, com interação junto aos fornecedores externos e
também junto a vários órgãos internos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q163.
Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de
compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos
fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação
de o quê, de quando e de quanto comprar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q164.
Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador
e das modalidades de compra, julgue os itens seguintes.
O comprador detém autoridade e autonomia para representar
a empresa, no entanto ele não pode ser responsabilizado por
acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q165.
A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas
organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é
a economia de escala, em função das negociações distintas para
a contratação de fornecimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q166.
A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas
organizações, julgue os itens que se seguem.

Apenas os fornecedores de determinado produto constantes
de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de
eventual fornecimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q167.
Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das
licitações e contratações da administração pública, julgue os itens
que se seguem.

Cabe à administração pública federal, visando promover o
desenvolvimento nacional sustentável, observar, nas
contratações realizadas, o menor impacto sobre recursos
naturais e utilizar inovações que reduzam a pressão sobre esses
recursos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q168.
Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,
julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das
propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q169.
De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,
julgue os itens subsequentes.
Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e
último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem
orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas
de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de
estoques.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q170.
A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,
julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da
entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas
fiscais estão de acordo com os pedidos bem como avaliar se os
lançamentos contábeis foram feitos corretamente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q171.
No que se refere ao gerenciamento de estoque e às formas de
avaliação da qualidade dos materiais recebidos, julgue os próximos
itens.
O estudo de estoques é realizado com base na previsão do
consumo, que pode ser estimado pelo método da média
aritmética, cuja principal vantagem é a inexistência de
diferentes pesos entre os valores mais antigos e os valores mais
recentes.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q172.
A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,
julgue os próximos itens.

Características do produto, como dimensões, peso e
fragilidade, determinam a complexidade do sistema de
armazenagem a ser empregado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q173.
O arranjo físico da área de armazenagem consiste em um controle
do ambiente que equaliza a ocupação volumétrica da área, o acesso
e manuseio dos materiais, bem como a segurança dos materiais e
das pessoas envolvidas no processo de armazenagem. Acerca de armazenagem de materiais, julgue o item a seguir.

Arranjo físico tem o mesmo significado de leiaute e pode ser
descrito pelas palavras desenho, plano de ocupação e esquema
de funcionamento do armazém.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q174.
A respeito de distribuição de materiais, julgue o item seguinte.

A utilização de um veículo para distribuição de materiais
em uma via lacustre e outro em uma via fluvial caracteriza
a adoção de dois modais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q175.
Acerca da distribuição de materiais, julgue os itens que se seguem.
A estruturação da área de distribuição deve ser definida
conforme as características da empresa, de forma a torná-la

mais rentável.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2012 / CESPE

Q176.
No que se refere à gestão de material, julgue os próximos itens.
O material, se for de pequeno valor, estará sujeito a
tombamento e controle simplificado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q177.
Acerca da gestão patrimonial, julgue os itens subsecutivos.

Item do ativo imobilizado da organização refere-se a bem que
possui tempo ilimitado de uso e de vida útil.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q178.
Acerca da gestão patrimonial, julgue os itens subsecutivos.

Não havendo registro do imobilizado, as ações de registro
devem ser feitas à medida que os inventários físicos forem
sendo programados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q179.
Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de estoques.

Entre as condições para que um material passível de alienação
seja considerado alienável incluem-se a de que esse material
seja de consumo irregular e que tenha sido substituído por
outro de tecnologia mais avançada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q180.
Acerca da gestão patrimonial, julgue os itens subsecutivos.

Nos casos de baixa por obsolescência, a verificação deve
observar aspectos de usabilidade operacional direta por
objetividade de uso, não se exigindo comprovações.
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Atualidades / Política
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q181.
As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades
a um país normalmente são resultado de relações cordiais
entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço
de se manter a cordialidade das relações.
Julgue os itens a
seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente
americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,
o presidente Obama declarou que, para o seu governo,
o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.
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Atualidades / Economia
Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE

Q182.
A taxa de desemprego nas seis principais regiões
metropolitanas do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto
Alegre, Belo Horizonte e Salvador) subiu em janeiro de 2014,
em um movimento marcado pela dispensa de trabalhadores
temporários, mas a alta ficou abaixo da esperada pelo mercado. Foi
o menor índice para o mês de janeiro desde o início da série
histórica, em março de 2002.
O Globo, 21/2/2014, p. 27 (com adaptações).

Considerando o texto acima e os aspectos relevantes do quadro
econômico mundial contemporâneo, no qual o Brasil comparece
como economia emergente, julgue os próximos itens.
As atividades ligadas à temporada turística, como hospedagem,
alimentação e transporte, ajudam a elevar a geração de
emprego e renda nas maiores áreas metropolitanas do país, em
especial naquelas de maior apelo turístico.
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Atualidades / Sociedade
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q183.
Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas
mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país
tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo
que programas de transferência de renda condicionada
alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões
de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.
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Atualidades / Educação
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q184.
A China tem investido US$ 250 bilhões por ano no que
economistas chamam de capital humano. Assim como os Estados
Unidos da América (EUA) ajudaram a construir uma classe média
no final dos anos 40 e início dos anos 50 do século passado, usando
um programa para educar veteranos da segunda guerra mundial, o
governo chinês emprega recursos para educar milhões de jovens
que se mudam das áreas rurais para as cidades. O objetivo disso é
transformar o sistema atual, em que uma elite minúscula, altamente
educada, supervisiona vastos exércitos de trabalhadores rurais e de
operários de fábricas pouco qualificados.
O Globo, 18/1/2013, p. 30 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando a
crescente importância da China no cenário global contemporâneo,
julgue os itens seguintes.
A aposta chinesa na universalização educacional denota outro
aspecto marcante da transformação econômica vivida por esse
país asiático na atualidade: a abertura da economia, incluindo
a presença significativa de capitais privados externos, se faz
acompanhar da indispensável abertura política, mediante a
identificação de seu regime de governo com os padrões
ocidentais de democracia.
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Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável, aspectos socioeconômicos e ecologia
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q185.
Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em
Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:
“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento
econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer
que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa
prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,
ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema
em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa
veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está
acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes
políticos não fazem”.
O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).
Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma
referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele
abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo
contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o
surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao
modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva
sem maiores preocupações com o meio ambiente.
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Legislação do Setor de Meio Ambiente / Lei nº 7.735/1989 (Criação do IBAMA)
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2012 / CESPE

Q186.
Em relação às normas que criam e estabelecem a estrutura
regimental do IBAMA, julgue os itens seguintes.
Em virtude da vinculação do IBAMA ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), as aplicações de recursos financeiros feitas
pela autarquia federal sujeitam-se à aprovação prévia pelo MMA.
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Legislação do Setor de Meio Ambiente / Lei nº 6.938/1981 e alterações, Lei nº 10.165/2000 e alterações (Política Nacional do Meio Ambiente)
Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOBERNAMENTAL - ENGENHARIA AMBIENTAL / SEGER/ES / 2011 / CESPE

Q187.
Considerando que, em determinado rio, pretenda-se instalar uma
central hidrelétrica, e que, de acordo com os estudos de inventário,
os possíveis locais de barramento permitirão uma potência instalada
inferior a 16 MW, com área inundável que não excederá 36 ha, e
considerando, ainda, que, para que tal central possa entrar em
funcionamento, serão necessários diversos estudos e autorizações,
julgue os próximos itens.

Com relação aos aspectos socioambientais, um aproveitamento
hidrelétrico está submetido a dois processos de autorização:
um da Agência Nacional de Energia Elétrica e outro do órgão
competente de licenciamento ambiental.
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Legislação do Setor de Meio Ambiente / Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais)
Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOBERNAMENTAL - ENGENHARIA AMBIENTAL / SEGER/ES / 2011 / CESPE

Q188.
Um indivíduo de vinte anos de idade, com nível superior
completo, na sua folga de domingo à tarde, resolveu derrubar
árvores ornamentais do logradouro público localizado em frente a
sua casa, que há meses o incomodavam, devido à grande quantidade
de folhagem que delas caía. Nessa atividade, despropositadamente,
uma das oito árvores derrubadas caiu sobre a cobertura da garagem
do vizinho de frente. Irritado com a situação, esse vizinho
denunciou ao órgão ambiental e às autoridades locais a atitude
daquele indivíduo.

Tendo em vista essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.
O fato de concorrer para danos à propriedade alheia por si só
já qualifica o crime, podendo tal qualificadora agravar a pena
do infrator.
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Legislação do Setor de Meio Ambiente / Lei Complementar nº 140/2011 (Competências ambientais)
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2012 / CESPE

Q189.
Acerca da competência ambiental, regulada pela Lei Complementar
n.º 140/2011, julgue o item abaixo.
Em caso de emissão de autorização ambiental, inexistindo
órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no
município, o estado deve desempenhar as ações administrativas
municipais.
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Legislação do Setor de Meio Ambiente / Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012 (Acesso a informação)
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q190.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com
a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

Pessoa jurídica de direito privado que detenha informações em
virtude de vínculo com o poder público e deixe de cumprir
as determinações da Lei de Acesso à Informação poderá
ser declarada inidônea para licitar ou contratar com
a administração pública.
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