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

Q1.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

De acordo com o texto, “a voz que define qual variedade está

correta” (R.14) faz uma avaliação apenas social das gramáticas

do português.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas 

de atuação do cidadão na condução política e administrativa 

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas 

previstas constitucionalmente e em diversas normas 

infraconstitucionais. 

As audiências públicas constituem um importante 

instrumento de abertura participativa que proporciona 

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas 

diferentes esferas de poder. 

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão 

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio 

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes 

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter 

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade. 

As audiências públicas integram o perfil dos Estados



democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo 

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não 

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, 

mas comporta a participação direta do povo. 

É por meio dessas audiências que o responsável pela 

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria 

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer 

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu 

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O texto, predominantemente argumentativo, objetiva

convencer o leitor de que decisões administrativas tomadas

sem o recurso das audiências públicas carecem de legitimidade

e transparência.

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO
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Q4.

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como 

Lanebbia e seus associados se interessavam por um bando de 

maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteligente, 

que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, 

dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer 

universidade; especialistas que qualquer editora contrataria por 

somas astronômicas (certos astros não são muito grandes). Era 

um enigma também para nós; mas, lamentações à parte, 

sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns 

astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes, 

prazos e, sobretudo, reivindicações salariais. Tínhamos, além 

disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo: 

a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão 

neurótico-deliquencial por textos antigos, que nos levava 

frequentemente a visitas subservientes a párocos, conventos, 

igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que



facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita. Que poderia 

estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, ou 

décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de 

sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do 

que seus proprietários ou curadores. Tínhamos achado 

preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam. 

Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso 

nos fins de semana, quando saíamos atrás de boa comida, bons 

vinhos e velhos escritos.25

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau.

Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às estruturas linguísticas e às

ideias do texto acima.

Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o

emprego do acento gráfico nos vocábulos “sabíamos” e

“procurávamos”.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar

Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora

devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de

responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o

momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse

diploma.

Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver

em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo

nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos,

notadamente em relação à observância dos limites da despesa

com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita

líquida e propiciou maior capacidade de investimento público.

O regulamento marca avanços também no controle de gastos

em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de

diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.

Não obstante todos os avanços, o momento exige

cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por

alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no

meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de

seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar,

contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes

normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por

conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece

recomendar o bom senso.

Valdecir Pascoal. Os 15 anos da Lei de Responsabilidade

Fiscal. In: O Estado de S.Paulo, 5/maio/2015. Internet:

<http://politica.estadao.com.br> (com adaptações).

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

julgue o item.

O presente foi empregado nas formas verbais “atinge” (L.10),

“marca” (L.14), “exige” (L.17) e “passa” (L.18) para indicar uma

ação habitual, iniciada no passado e que se estende ao

momento em que o texto foi escrito.



• CERTO

• ERRADO
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Q6.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que

manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado,

a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever,

para eles, aconteceu naturalmente.

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons

escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência

mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com

competência para redigir. Essa competência pode não se ter

originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum

lugar.

Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons

escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande

inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções,

tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o

modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa

“sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de

estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser

impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes

autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens

leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem

o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.

O ponto de partida para alguém tornar-se um bom

escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica

identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em

exemplos de boa prosa.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto

com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.

São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de

substantivo.

• CERTO

• ERRADO
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Q7.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática 

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido 

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não 

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os 

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu. 

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um 

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar. 

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é



marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural 

aparece marcado apenas no artigo. 

Mas esses dois modos de falar não são avaliados 

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um 

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não 

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta. 

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em 

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível, 

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu). 

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do 

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um 

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação 

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural 

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado 

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (R. 6 e 7),

fosse deslocado para imediatamente após “conteúdo”, seriam

alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da

oração em que o trecho ocorre.

• CERTO

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

Q8.

Texto CB8A1BBB

Passados os atropelos da chegada de D. João ao 

Brasil, era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram 

grandiosos e havia tudo por fazer. A colônia precisava 

de estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda, 

comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicações 

eficientes. Em especial, necessitava de um governo que 

se responsabilizasse por tudo isso. D. João não perdeu tempo. 

No dia 10 de março de 1808, quarenta e oito horas depois 

de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo 

gabinete. 

Caberia a esse gabinete criar um país a partir do nada. 

Havia duas frentes de ação. A primeira, interna, incluiu as 

inúmeras decisões administrativas que D. João tomou, logo 

ao chegar, para melhorar a comunicação entre as províncias, 

estimular o povoamento e o aproveitamento das riquezas 

da colônia. A outra frente era externa. Visava ampliar 

as fronteiras do Brasil, em uma tentativa de aumentar 

a influência portuguesa na América. Era também uma forma 

de punir os adversários europeus de Portugal, ocupando seus 

territórios e ameaçando seus interesses americanos. Nesse caso, 

os avanços foram precários e sem consequências duradouras. 

No final de 1808, uma tropa de quinhentos soldados 

brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força 

naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena, 

cujo governador se rendeu sem resistência no dia 12 de janeiro. 

Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de 

Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada 

Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai,



em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica. 

Foram ambas conquistas efêmeras. A Guiana se livrou das 

tropas de D. João oito anos mais tarde. O Uruguai conseguiria 

sua independência em 1828. 

Com os planos de expansão territorial fracassados, 

restou a D. João se concentrar na primeira — e mais ambiciosa 

— de suas tarefas: mudar o Brasil para reconstruir nos trópicos 

o sonhado império americano de Portugal.

Laurentino Gomes. 1808. São Paulo:

Ed. Planeta do Brasil, 2007 (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB8A1BBB,

julgue os itens subsequentes.

No início do último parágrafo do texto, os travessões foram

empregados para isolar informação adicional que se intercala

no discurso.

• CERTO

• ERRADO
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Q9.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas

de atuação do cidadão na condução política e administrativa

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas

previstas constitucionalmente e em diversas normas

infraconstitucionais.

As audiências públicas constituem um importante

instrumento de abertura participativa que proporciona

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas

diferentes esferas de poder.

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.

As audiências públicas integram o perfil dos Estados

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,

mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens a seguir.

A forma verbal “manifestarem” (R.23) está flexionada no plural

para concordar com “as pessoas” (R.22).

• CERTO



• ERRADO
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Q10.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO
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Q11.

A vida do Brasil colonial era regida pelas Ordenações 

Filipinas, um código legal que se aplicava a Portugal e seus 

territórios ultramarinos. Com todas as letras, as Ordenações 

Filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher 

caso a apanhasse em adultério. Também podia matá-la por 

meramente suspeitar de traição. Previa-se um único caso de 

punição: sendo o marido traído um “peão” e o amante de sua 

mulher uma “pessoa de maior qualidade”, o assassino poderia 

ser condenado a três anos de desterro na África. 

No Brasil República, as leis continuaram 

reproduzindo a ideia de que o homem era superior à mulher. 

O Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de 

“incapazes”. Elas só podiam assinar contratos ou trabalhar fora 

de casa se tivessem a autorização expressa do marido. 

Há tempos, o direito de matar a mulher, previsto pelas 

Ordenações Filipinas, deixou de valer. O machismo, porém, 

sobreviveu nos tribunais. O Código Penal de 1890 livrava da 

condenação quem matava “em estado de completa privação de 

sentidos”. O atual Código Penal, de 1940, abrevia a pena dos 

criminosos que agem “sob o domínio de violenta emoção”. Os 

“crimes passionais” — eufemismo para a covardia — 

encaixam-se à perfeição nessas situações. Em outra



bem-sucedida tentativa de aliviar a responsabilidade do 

homem, os advogados inventaram o direito da “legítima defesa 

da honra”. 

O machismo é uma praga histórica. Não se elimina da 

noite para o dia. A criação da Lei Maria da Penha, em 2006, 

em que se previu punição para quem agride e mata mulheres, 

foi um primeiro e audacioso passo. O segundo passo contra o 

machismo é a educação.

Ricardo Westin e Cintia Sasse. Dormindo com o inimigo. In: Jornal do Senado.

Brasília, 4/jul./2013, p. 4-5. Internet: <www.senado.gov.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,

julgue os itens.

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso

os pronomes “se” (R.2) e “a” (R.5) fossem deslocados para

imediatamente após as formas verbais “aplicava” (R.2) e

“apanhasse” (R.5), escrevendo-se que aplicava-se e caso

apanhasse-a, respectivamente.

• CERTO

• ERRADO
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Q12.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do

texto se o trecho “São duas gramáticas distintas” (R.8) fosse

reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas

diferentes.

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

Q13.

Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens a seguir,

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.

A fim de obedecer aos preceitos do MRPR, o pronome de

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• 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



Q14.

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

Q15.

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

Q16.

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

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q17.

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: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ESTATíSTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q18.

Se o tempo de espera por atendimento (T, em minutos) em

determinada repartição pública segue uma distribuição exponencial

com média igual a 30 minutos, então

a probabilidade de ocorrer o evento [T = 30], isto é, P([T=30]),

é igual a zero.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q19.



Ao consultar alguns perfis na rede social X, Marcos

percebeu que tinha, com Carlos, 37 amigos em comum, com Pedro, 51 amigos em comum, e com Henrique, 45 amigos em comum.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

Considerando que, na rede social X, Marcos não possua outros

amigos além daqueles em comum com Carlos, Pedro e Henrique, e que estes não possuam, entre si, amigos em

comum, então é correto inferir que Marcos possui menos de 130 amigos nessa rede social.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q20.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um terreno retangular medindo 100 m × 200 m foi colocado

à venda por R$ 250.000,00. O terreno poderá ser vendido

inteiro ou em frações e, nesse caso, o preço do m2 da fração

de terreno é igual ao do m2 do terreno inteiro. Nessa situação,

se um indivíduo desejar comprar uma fração medindo 50 m × 100 m, ele pagará R$ 125.000,00 por essa fração de

terreno.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores

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

Q21.

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

Q22.

Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992 e nos preceitos de

ética, moral e cidadania, julgue os itens seguintes.

O exercício da cidadania sofre influência das questões éticas e 

morais que moldam o comportamento individual do cidadão. 

Isso porque o conjunto das condutas individuais compõe o 

comportamento de determinado grupo social, do qual são



extraídas as demandas que subsidiam a adoção de políticas 

públicas e a concretização de direitos sociais.

• 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

Q23.

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 / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q24.

O prefeito de determinado município utilizou recursos do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para

pagamento de professores e para a compra de medicamentos e

insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica

das crianças em idade escolar do município.

Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura,

propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e

insumos hospitalares chegasse a zero para justificar situação

emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo

os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente

a sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento.

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais

e doutrinários a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A conduta de Mauro constitui ato de improbidade

administrativa.

• 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: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q25.



Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração

pública e do regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se

seguem.

Situação hipotética: A autoridade competente de determinado

TCE da Federação foi informada de que um dos servidores do

órgão foi preso em flagrante, devido à prática de crime,

e liberado em seguida para responder ao processo em

liberdade. Assertiva: Nessa situação, caberá à autoridade

aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar

que o servidor seja afastado de suas funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos

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

Q26.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A perspectiva de reforma do Estado moderno subdivide a

administração pública em quatro setores: o núcleo estratégico,

as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a

produção de bens e serviços para o mercado. Nessa

perspectiva, considera-se que as agências reguladoras

pertencem ao setor do núcleo estratégico.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q27.

No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue os

itens subsequentes.

A orientação estratégica para resultados é uma característica

de controle que visa proporcionar confiabilidade,

boa comunicação e participação dos envolvidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q28.

Julgue os seguintes itens, a respeito de empreendedorismo 

governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública 

e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do



cliente na gestão pública. 

A organização pública geralmente encontra dificuldade para

avaliar as necessidades dos seus clientes, que são os cidadãos,

pois não consegue captar sinais claros do mercado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q29.

Em relação a gestão de organizações e de serviços públicos, julgue

os itens subsequentes.

Mapeamento, redesenho e registro de processos

organizacionais mais inteligentes e modernos têm sido a

base para a implantação de novas tecnologias de informação

e comunicação nas organizações públicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Teoria da administração

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

Q30.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

Os pressupostos teóricos da administração científica visam

contribuir diretamente para a maior eficiência dos processos

produtivos, incluindo a redução dos custos de produção.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q31.

Considerando que uma empresa pública que presta serviços

vislumbre uma perspectiva de prejuízo no próximo mês e adote

processos racionais de resolução de problemas, julgue os itens

seguintes.

A empresa em questão deve considerar a imediata tomada de

uma decisão como o próximo passo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q32.

Julgue os próximos itens, relativos a políticas públicas e suas

formas de avaliação.

Do processo de formulação de uma política pública participam,

basicamente, dois tipos de atores: os estatais e os privados.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos)

e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos)

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

Q33.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A concessão de serviço público é um contrato administrativo

pelo qual a administração pública delega a outrem a execução

de determinado serviço com características específicas, sem,

entretanto, transferir a titularidade do serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT,

ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q34.

Julgue os itens a seguir com base nas Leis n.º 10.233/2001 e

n.º 10.871/2004.

Entre as atribuições gerais da ANTT, incluem-se a elaboração

de normas e regulamentos relativos à exploração de vias e

terminais e a revisão e ajuste de tarifas, após prévia

comunicação ao Ministério da Fazenda.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q35.



Acerca da criação de carreiras e organização de cargos efetivos nas

autarquias especiais, denominadas agências reguladoras, julgue os

itens seguintes.

A distribuição de cargos de procurador federal nas

procuradorias das agências reguladoras é atribuição do

procurador-geral federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

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

Q36.

No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias

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

riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas

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

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

riqueza no país.

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

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

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

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

a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de

reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sustentabilidade

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q37.

O Leste da China está sofrendo com a mais grave poluição

do ar em décadas. Na cidade de Nanquim, escolas foram forçadas

a cancelar aulas e o horizonte de Xangai foi encoberto por uma

névoa acre. Esse episódio é um aviso de que nenhuma parte do país

está imune aos perigos da poluição.

O Globo, caderno Amanhã, 10/12/2013, p. 7 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando a amplitude do tema que ele focaliza, julgue os itens.

A poluição atmosférica é um dos mais graves problemas do

mundo contemporâneo e, caso nada seja feito para reduzi-la ou

impedir sua expansão, colocará em risco a própria

sobrevivência no planeta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Órgãos públicos / Classificação



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

Q38.

Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa,

julgue os itens que se seguem.

Admite-se, em caráter excepcional, a avocação definitiva de

competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, características, capacidade processual

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

Q39.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos: classificação

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

Q40.

No que concerne aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba

os empregados públicos e servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Terceiro setor: as entidades paraestatais

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q41.



No que tange às organizações sociais e aos serviços sociais

autônomos, julgue os itens seguintes.

Embora não integrem a administração pública, os serviços

sociais autônomos, ou pessoas de cooperação governamental,

são pessoas jurídicas de direito público que produzem

benefícios para grupos sociais ou categorias profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agências reguladoras e Agências executivas

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q42.

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os

itens a seguir.

Agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de

Energia Elétrica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária

e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis, embora possuam características especiais

conferidas pelas leis que as criaram, são consideradas

autarquias.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Princípios fundamentais da administração pública

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q43.

No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: O TCE/PA alugou várias salas de aula

de uma escola privada para a realização do curso de formação

de seus novos servidores. Assertiva: Nessa situação, o ato de

locação, ainda que seja regido pelo direito privado,

é considerado um ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes e deveres do administrador público

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

Q44.

Em relação aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais

previstos no texto constitucional para os trabalhadores da

iniciativa privada.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceito, requisitos ou elementos, méritos e atributos

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

Q45.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo

ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação, espécies

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

Q46.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Ato praticado por usurpador de função pública é considerado

ato irregular.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação, convalidação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q47.

Julgue os itens a seguir, acerca de controle da administração

pública.

O órgão de controle administrativo que decidir pelo

cancelamento de ato válido, em virtude de considerações de

natureza administrativa, deverá realizá-lo por meio de ato de

anulação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Conceito, classificação, afetação e desafetação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE



Q48.

Com relação ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.

Os bens e interesses públicos não pertencem à administração,

nem a seus agentes, pois visam beneficiar a própria

coletividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Principais espécies de bens públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q49.

No que se refere à disciplina acerca dos contratos administrativos

e dos bens públicos, julgue os itens seguintes.

Consideram-se bens públicos dominicais os que constituem o

patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como

objeto de direito pessoal ou real de cada uma delas, os quais se

submetem a um regime de direito privado, pois a administração

pública age, em relação a eles, como um proprietário privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Características

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q50.

A respeito da administração pública, julgue os itens subsequentes.

Uma pessoa que ocupe, por mais de vinte anos e, de forma

ininterrupta, um imóvel rural pertencente a uma autarquia terá

direito, desde que requeira em juízo, à propriedade desse bem

por usucapião.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

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

Q51.

Considerando que os poderes administrativos são os conjuntos de

prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos

agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance

seus fins, julgue os itens a seguintes.

A concessão de licença é ato vinculado, haja vista que a 

administração pública estará obrigada à prática do ato quando 

forem preenchidos os requisitos pelo particular. Todavia, caso 

o agente público, no cumprimento do ato, verifique que ação 

contrária ao dispositivo legal atenderá com maior efetividade 

ao interesse público, poderá agir de forma distinta da que prevê



a lei, prestando a devida justificativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q52.

A respeito dos agentes públicos e dos poderes da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Quando um servidor detentor de cargo de chefia assina

expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado

por servidor subordinado, está caracterizada uma expressão do

poder hierárquico.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

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

Q53.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções

e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações

administrativas gerais, exerce o denominado poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

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

Q54.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia

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

Q55.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

O poder de polícia administrativo é uma atividade que se

manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse

público. Por conta disso, a administração pode delegar esse

poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade / Desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação

administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q56.

A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação

de atos administrativos, da concessão de serviços públicos e da

desapropriação, julgue os itens a seguir.

A União poderá desapropriar, por utilidade pública, bem do

Distrito Federal, desde que o faça mediante decreto e

indenização prévia.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Características; Responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q57.

A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos

e dos contratos e convênios administrativos, julgue os itens a seguir.

Fica a critério da autoridade pública, se for conveniente

fazê-lo, solicitar que minutas de contratos e convênios

administrativos sejam examinadas pela assessoria jurídica da

administração pública, para a emissão de parecer jurídico.

Havendo a solicitação, emitir-se-á parecer de caráter

facultativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Garantias



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

Q58.

Considerando que a Secretaria de Educação do DF tenha celebrado

contrato de prestação de serviços de vigilância armada com a

empresa X, julgue os itens subsecutivos.

Se a empresa contratada não efetuar o pagamento dos salários

e débitos trabalhistas devidos aos empregados que prestam

o serviço, a administração poderá utilizar-se da garantia

contratual para pagar os funcionários.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Variações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q59.

No que se refere às licitações públicas, julgue os próximos itens.

Se a obra de reforma de uma escola pública for orçada

inicialmente em R$ 150.000, o contrato poderá ser aditado, por

acréscimo de serviços já existentes contratualmente em até

R$ 90.000, desde que não haja fato anterior que repercuta no

seu equilíbrio econômico-financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção e prorrogação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q60.

No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao

tombamento e à responsabilidade do Estado, julgue os próximos

itens.

Situação hipotética: Determinado órgão público contratou

uma prestadora de serviços para executar uma atividade em seu

edifício sede. Durante a execução do contrato, o órgão atrasou

por cem dias o pagamento dos serviços executados. Não houve

culpa da contratada. Assertiva: Nessa situação, o atraso poderá

ensejar a rescisão do contrato, devendo a contratada ser

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que

houver sofrido.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Inexecução

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

Q61.



A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os

itens subsecutivos.

A nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de

licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito a

indenização pelos serviços por ele prestados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos)

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

Q62.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / A descentralização administrativa; Reforma administrativa e Desestatização

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q63.

A respeito dos processos de comunicação, descentralização e

delegação concernentes à liderança administrativa, julgue os itens

seguintes.

A descentralização de atividades de uma organização apresenta

desvantagens como a dispersão de objetivos e a redução

da celeridade no atendimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Parceria entre o Estado e a iniciativa privada

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

Q64.

Considerando que uma das formas de prestação de serviços

públicos é a parceria público-privada (PPP), julgue os itens a

seguir.

No julgamento das propostas decorrentes do processo

licitatório de PPP, a vencedora será aquela que apresentar a

melhor combinação entre os critérios menor preço e melhor

técnica, de acordo com os pesos estabelecidos em edital, e não

a que apresentar apenas o menor valor.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q65.

Julgue os próximos itens, em relação ao poder de polícia, à

desapropriação e aos serviços públicos.

Com base no princípio da continuidade do serviço público, a

extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei, autoriza

a imediata assunção do serviço pelo poder concedente e a

utilização de todos os bens reversíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q66.

Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q67.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil da administração pública

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

Q68.



João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

A autarquia tem direito de regresso contra João.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 (o processo administrativo no âmbito da administração pública)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q69.

Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

de acordo com a Lei nº 9.784/1999 — que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal —,

o recurso apresentado pelos servidores que se sentiram

prejudicados não deverá ser conhecido pela autoridade

competente em razão da sua intempestividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q70.

Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

Mauro não agiu com abuso de poder.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações

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

Q71.

Com relação à Constituição Federal de 1988 (CF), sua classificação

e dispositivos, julgue os itens a seguir.

A CF é considerada flexível, pois a sua alteração pode ocorrer

por meio de procedimento ordinário do processo legislativo

comum.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Supremacia da Constituição

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q72.

No que se refere à CF, julgue o item a seguir.

Todas as normas presentes na CF, independentemente de seu

conteúdo, possuem supremacia em relação à lei ordinária, por

serem formalmente constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q73.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

O direito à educação, previsto pela Constituição Federal

de 1988, é norma de direito fundamental de eficácia plena

e de execução imediata, pois não necessita da atuação

do legislador para produzir todos os seus efeitos.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Constituição / Interpretação das normas constitucionais

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q74.

Acerca da normatividade da Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens que se seguem.

As lacunas normativas presentes na CF não se confundem com

o chamado silêncio eloquente, que se apresenta naquelas

situações em que a falta de uma regulamentação constitucional

específica possa ser atribuída a uma escolha intencional do

constituinte de não prever determinada hipótese normativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder constituinte

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

Q75.

Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos

e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do

entendimento do STF.

O poder constituinte derivado decorrente autoriza os

estados-membros a estabelecerem em suas Constituições

estaduais disposições que, embora não estejam previstas pela

CF, complementem-na.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais

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

Q76.

No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os

próximos itens.

A livre iniciativa é princípio que subordina as normas de

regulação do mercado e de defesa do consumidor.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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



Q77.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de

determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade

policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação

judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Habeas corpus

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

Q78.

Com referência aos direitos e garantias fundamentais e às ações

constitucionais, julgue os itens que se seguem.

No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente

pode ser impetrado na forma repressiva, ou seja, somente no

caso de alguém efetivamente ter sofrido violência que limite

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q79.

A respeito de mandado de segurança, julgue os itens que se seguem.

À luz do entendimento do STF, a desistência do mandado de

segurança, total ou parcial, depende da aquiescência da

autoridade impetrada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Mandado de injunção

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q80.

Em relação à teoria da constituição, ao poder constituinte,

aos direitos fundamentais e aos remédios constitucionais, julgue os

itens que se seguem.

Entre os direitos fundamentais incluem-se os remédios 

constitucionais, como, por exemplo, o mandado de injunção, 

criado pela Constituição Federal de 1988 e que tem por



finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que 

inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 

e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Habeas data

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q81.

No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e a outros

temas relacionados ao direito constitucional, julgue os próximos

itens.

Como o habeas data não pode ser utilizado por pessoa

jurídica, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa na hipótese

de pessoa jurídica ajuizar habeas data para obter informações

de seu interesse constante de dados de determinada entidade

governamental.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q82.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q83.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

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

Q84.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado

criminalmente em sentença transitada em julgado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ATIVIDADES DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL - ESPECIALIDADE 12 / Ministério das Comunicações / 2013 / CESPE

Q85.

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias

fundamentais instituídos pela Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens a seguir.

A CF assegura autonomia aos partidos políticos para definirem

sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo-lhes

permitido, inclusive, adotar os critérios de escolha e o regime

de suas obrigações eleitorais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Organização político-administrativa; Estado federal brasileiro

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

Q86.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / A União

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q87.



O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A MP é inconstitucional por usurpar competência privativa

da União federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Estados federados, Distrito Federal e Territórios

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q88.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A procuradoria-geral do estado também possui competência

para requerer a medida judicial de desocupação das escolas,

por não ser essa competência privativa do Ministério Público

estadual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Municípios

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

Q89.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Intervenção

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q90.

A partir do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue

os itens seguintes.

Decretada a intervenção estadual em município localizado em

seu território, em virtude de não pagamento imotivado da

dívida fundada, da não prestação de contas devida ou da não

aplicação do mínimo exigido na manutenção e no

desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos

de saúde, ficará o tribunal de contas respectivo impossibilitado

de apreciar essas questões nos processos de sua competência

enquanto perdurar a execução da medida, salvo se o decreto de

intervenção estabelecer o contrário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q91.

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

Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q92.

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da

Lei Complementar nº 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações

Públicas Distritais), julgue os itens que se seguem, a respeito de

agentes públicos.

Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja, de

forma geral, vedada, essa vedação não se estende a empregos

públicos vinculados a empresas públicas e a sociedades

de economia mista.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Mecanismos de freios e contrapesos

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q93.

Julgue os próximos itens, relativos ao controle de

constitucionalidade e aos mecanismos de freios e contrapesos.

Constatada a exorbitância de decreto do Poder Executivo em

relação à lei objeto de sua regulamentação, poderá o respectivo

parlamento sustar tal decreto, independentemente de haver ou

não medida judicial que o autorize a tanto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q94.

Considerando as disposições constitucionais sobre o Poder

Legislativo e o processo legislativo, julgue os itens a seguir.

A criação de território federal pelo Congresso Nacional,

mediante lei complementar, independe, se resultante de

desmembramento de estado da Federação, de consulta à

assembleia legislativa do estado interessado, devendo ser

precedida de aprovação da população diretamente interessada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q95.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem

com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém,

as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer

tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes

de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q96.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca dos

direitos políticos, dos servidores públicos e do Tribunal de Contas

da União (TCU), julgue os itens a seguir.

O TCU, entre cujas competências se inclui o controle das

contas do Poder Executivo, é considerado órgão auxiliar do

Poder Legislativo federal e do Poder Legislativo distrital.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder legislativo / Processo legislativo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q97.

Acerca de processo legislativo e fiscalização contábil, financeira

e orçamentária, julgue os itens a seguir, considerando

as disposições constitucionais sobre o Poder Legislativo.

Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo

projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria

absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso

Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder legislativo / Prerrogativas parlamentares

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

Q98.

No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,

julgue os itens subsequentes.

Perderá o mandato o deputado federal que for investido no

cargo de chefe de missão diplomática temporária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder executivo / Presidente da República

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q99.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.



Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência

do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser

admitida por dois terços da Câmara de Deputados para,

posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante

o Senado Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder executivo / Ministros de Estado

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q100.

No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a

coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de

competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder executivo / Conselho da República e de Defesa Nacional

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q101.

Com relação ao Poder Executivo, julgue os itens subsecutivos.

O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do

presidente da República ao qual compete pronunciar-se sobre

intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder judiciário / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q102.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.



Na situação hipotética em apreço, caso tivesse praticado

alguma irregularidade no exercício da função, o juiz poderia

perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra

vinculado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q103.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q104.

No que concerne à organização político-administrativa do

Estado brasileiro e às competências do Poder Judiciário, julgue

o item seguinte.

Embora a CF o insira entre os órgãos jurisdicionais,

o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições

exclusivamente administrativas e disciplinares e

submete-se ao controle do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério público

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

Q105.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do

Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE



Q106.

Julgue os itens subsequentes, acerca das funções essenciais à

justiça.

Escritório de advocacia de advogado investigado pode ser alvo

de busca e apreensão por autoridade judicial, que deverá se

ater aos documentos e provas que digam respeito

exclusivamente ao objeto da investigação judicial, sob pena de

ser declarada nula a apreensão de todo o material que

extrapolar o âmbito da investigação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensoria pública

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

Q107.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Sistemas gerais e sistema brasileiro

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q108.

A respeito do controle de constitucionalidade e da cláusula de

reserva de plenário, julgue os itens seguintes, à luz do entendimento

do STF.

Decorre da aplicação da Súmula Vinculante nº 10 a

desnecessidade de a parte formular pedido de deslocamento de

incidente de constitucionalidade para o pleno do tribunal, já

que o envio é dever de ofício do órgão fracionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Controle incidental ou concreto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q109.

A respeito do controle de constitucionalidade e da cláusula de

reserva de plenário, julgue os itens seguintes, à luz do entendimento

do STF.



O STF, mitigando norma constitucional, entende que é

dispensável a submissão da demanda judicial à regra da reserva

de plenário quando a decisão do tribunal basear-se em

jurisprudência do plenário ou em súmula do STF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Controle abstrato de constitucionalidade; Exame in abstrato da constitucionalidade de

proposições legislativas;Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do direito municipal

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

Q110.

Julgue os itens seguintes, relativos ao controle de

constitucionalidade.

Se houver incompatibilidade de caráter formal entre uma lei

preexistente e uma nova norma constitucional, tal lei não

poderá ser recepcionada, mesmo que seja materialmente

compatível com o novo diploma constitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade

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

Q111.

Julgue os itens seguintes, relativos ao controle de

constitucionalidade.

Desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o

elenco de legitimados à propositura da ação declaratória de

constitucionalidade passou a ser diverso do rol de credenciados

à propositura da ação direta de inconstitucionalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q112.

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens

seguintes.

Para que o STF julgue uma ação direta de

inconstitucionalidade interventiva no caso de um

estado-membro violar o princípio da autonomia municipal,

tal ação deverá ser precedida de representação, oferecida

pelo presidente da República. Esse tipo de intervenção

denomina-se intervenção espontânea.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q113.

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens

seguintes.

Pode o STF, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, deferir pedido de medida liminar na arguição de

descumprimento de preceito fundamental.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas

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

Q114.

Julgue os próximos itens, referentes à organização e ao

funcionamento dos poderes da República, bem como à defesa do Estado e das instituições democráticas.

Na eventualidade de decretação de estado de defesa ou de

estado de sítio, competirá à mesa do Senado Federal, ouvidos

os líderes partidários, designar comissão composta de cinco de

seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das

medidas pertinentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Sistema tributário nacional / Princípios gerais

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

Q115.

De acordo com as normas constitucionais, julgue os itens a seguir,

relativos às ações dos órgãos e autoridades públicas.

Admite-se que lei vincule a receita do imposto sobre produtos

industrializados (IPI) incidente sobre a venda de veículos para

a reforma de estradas federais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Sistema tributário nacional / Limitações do poder de tributar

Fonte: ANALISTA DE CORREIOS - ADVOGADO / CORREIOS / 2011 / CESPE

Q116.



Julgue os itens a seguir, acerca do Sistema Tributário Nacional, da

competência tributária e dos tributos.

Reputa-se inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de

determinada taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo

própria de determinado imposto, mesmo que não haja integral

identidade entre uma base de cálculo e outra.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Sistema tributário nacional / Impostos da União, dos Estados e dos municípios

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q117.

A respeito do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS),

julgue os próximos itens.

Como a CF autoriza a incidência do ISS sobre serviços de

qualquer natureza, esse imposto incide sobre os serviços

onerosos ou gratuitos, de trato sucessivo ou imediato,

intelectuais ou materiais, prestados por pessoas físicas ou

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Sistema tributário nacional / Repartição das receitas tributárias

Fonte: TéCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO - ORçAMENTO / MPU / 2010 / CESPE

Q118.

As transferências entre os entes da Federação podem decorrer de

determinações constitucionais, legais ou simplesmente de

considerações políticas. Acerca desse assunto, julgue os itens

seguintes.

De acordo com a CF, a União pode utilizar os recursos dos

impostos federais atribuídos aos estados e municípios para

pagamento de seus créditos, inclusive o de suas autarquias.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Finanças públicas / Normas gerais

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

Q119.

Na Constituição Federal de 1988, foram estabelecidas as formas de

controle das contas públicas a serem executadas pelos entes da

Federação. Julgue os próximos itens acerca da mensuração de

desempenho e do controle financeiro e orçamentário.

A Conta Única do Tesouro contribui significativamente para o 

exercício do controle financeiro no âmbito da execução 

orçamentária. Para maior efetividade desse controle, a



movimentação de recursos pela Conta Única é efetuada por 

meio de dois únicos documentos: a ordem bancária — por 

meio da qual são realizados todos os pagamentos — e a nota 

de lançamento — utilizada para registrar a liquidação de 

receitas e despesas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Finanças públicas / Orçamentos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q120.

À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item.

É dispensável a prévia autorização legislativa para a

transferência de recursos de uma categoria de programação

para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia

e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados

de projetos restritos a essas funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem econômica e financeira / Princípios gerais da atividade econômica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q121.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

O Estado poderá intervir no domínio econômico quando, na

forma da lei, isso se mostrar necessário diante de relevante

interesse coletivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem econômica e financeira / Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária

Fonte: ANALISTA DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - ADVOGADO / IBRAM/DFT / 2009 / CESPE

Q122.

Quanto ao direito constitucional ambiental, julgue os itens

seguintes.

A administração pública das cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes está obrigada a elaborar o plano diretor do município a ser submetido e

aprovado pela Câmara Municipal. A exigência ampara-se em preceito constitucional

e visa orientar a política de desenvolvimento e de expansão

urbana.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Sistema financeiro nacional

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

Q123.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Sistema Tributário

Nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, à interpretação e

aplicabilidade das normas constitucionais, ao poder constituinte

originário e aos direitos individuais.

No que diz respeito ao Sistema Tributário Nacional,

entende o STF ser constitucional a adoção, no cálculo do

valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo

própria de determinado imposto, desde que as duas bases de

cálculo — a da taxa e a do imposto — não sejam totalmente

idênticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem social

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

Q124.

No que concerne à disciplina constitucional relativa à seguridade

social, julgue os próximos itens.

Sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de números

incidirá contribuição social destinada a financiar a seguridade

social.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Direito financeiro / Direito financeiro na Constituição Federal de 1988 / Normas gerais e orçamento

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q125.

Em relação à classificação das despesas públicas e aos limites de

despesa com pessoal, julgue os itens seguintes.

A realização dos investimentos, que constituem despesas de

capital, deve ser compatível com as metas e prioridades

estabelecidas no plano plurianual e não pode afetar a meta de

resultados fiscais caso se prolongue por período superior a dois

exercícios fiscais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Despesa pública / Conceito e classificação de despesa pública; Disciplina constitucional dos precatórios



Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q126.

No que se refere ao orçamento público e à atuação do Estado,

julgue os itens subsequentes.

A classificação funcional da despesa orçamentária tem como

finalidade principal evidenciar as unidades administrativas

responsáveis pela sua execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Receita pública / Conceito, ingresso e receitas

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

Q127.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

No tocante à conceituação e à classificação da receita pública,

as receitas tributária e patrimonial são classificadas como

receitas de capital.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Receita pública / Classificação das receitas públicas

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q128.

Acerca da classificação da receita pública no direito financeiro

brasileiro, julgue o próximo item.

Desde que destinadas a atender despesas de capital,

classificam-se como receitas de capital os recursos recebidos

de outras pessoas de direito público ou privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Orçamento público / Conceito, espécies e natureza jurídica

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

Q129.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As etapas que compõem o processo orçamentário no DF

incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara

Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Financeiro / Orçamento público / Princípios orçamentários

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

Q130.

A respeito de administração financeira e de princípios e diretrizes

orçamentárias, julgue os itens a seguir.

A aplicação do princípio orçamentário da especialização

pressupõe que um grau maior de discriminação da receita e da

despesa interessa particularmente aos escalões decisórios

superiores, em razão de sua importância para a fiscalização

e o controle.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Orçamento público / Leis orçamentárias

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

Q131.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Orçamento público / Espécies e tramitação legislativa

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

Q132.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade

de aprovação, pelo Poder Legislativo, de desequilíbrio entre

despesa e receita no projeto de lei orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Orçamento público / Lei no 4.320/1964

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q133.



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

Direito Financeiro / Orçamento público / Fiscalização financeira e orçamentária

Fonte: ADMINISTRADOR / EMBASA / 2009 / CESPE

Q134.

Julgue os itens subsequentes, a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de indicadores financeiros, econômicos e

patrimoniais.

É restrito ao Ministério Público e respectivos tribunais de

contas a competência para denunciar o desrespeito à LRF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Financeiro / Lei de responsabilidade fiscal / Planejamento

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q135.

Em relação a controle jurisdicional e atividade financeira do

Estado, julgue os itens que se seguem.

Mecanismo de controle da atividade financeira do Estado,

a verificação bimestral da capacidade de cumprimento das

metas de resultado contidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, em face do comportamento da receita, pode

levar os Poderes e o Ministério Público a promoverem

contingenciamento das dotações orçamentárias e retenção dos

recursos financeiros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q13.
	Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q14.
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q15.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q16.
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q17.
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ESTATíSTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q18.
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q19.
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q20.
	Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q21.
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE




	Q22.
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q23.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q24.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades) 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades) 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q25.
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q26.
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q27.
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q28.
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE




	Q29.
	Noções de Administração Pública / Teoria da administração 
	Noções de Administração Pública / Teoria da administração 
	Noções de Administração Pública / Teoria da administração 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q30.
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE




	Q31.
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q32.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q33.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q34.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE




	Q35.
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q36.
	Atualidades / Sustentabilidade 
	Atualidades / Sustentabilidade 
	Atualidades / Sustentabilidade 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q37.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Classificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q38.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, características, capacidade processual 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, características, capacidade processual 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, características, capacidade processual 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q39.
	Direito Administrativo / Agentes públicos: classificação 
	Direito Administrativo / Agentes públicos: classificação 
	Direito Administrativo / Agentes públicos: classificação 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q40.
	Direito Administrativo / Terceiro setor: as entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Terceiro setor: as entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Terceiro setor: as entidades paraestatais 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q41.
	Direito Administrativo / Agências reguladoras e Agências executivas 
	Direito Administrativo / Agências reguladoras e Agências executivas 
	Direito Administrativo / Agências reguladoras e Agências executivas 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q42.
	Direito Administrativo / Princípios fundamentais da administração pública 
	Direito Administrativo / Princípios fundamentais da administração pública 
	Direito Administrativo / Princípios fundamentais da administração pública 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q43.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres do administrador público 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres do administrador público 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres do administrador público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q44.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceito, requisitos ou elementos, méritos e atributos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceito, requisitos ou elementos, méritos e atributos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceito, requisitos ou elementos, méritos e atributos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q45.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação, espécies 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q46.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação, convalidação 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação, convalidação 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação, convalidação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q47.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Conceito, classificação, afetação e desafetação 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Conceito, classificação, afetação e desafetação 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Conceito, classificação, afetação e desafetação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE




	Q48.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Principais espécies de bens públicos 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Principais espécies de bens públicos 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Principais espécies de bens públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q49.
	Direito Administrativo / Bens públicos / Características 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Características 
	Direito Administrativo / Bens públicos / Características 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q50.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q51.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q52.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q53.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q54.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q55.
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade / Desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação administrativa 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade / Desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação administrativa 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade / Desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q56.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Características; Responsabilidades 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Características; Responsabilidades 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Características; Responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q57.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Garantias 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Garantias 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Garantias 
	Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q58.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Variações 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Variações 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Variações 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q59.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção e prorrogação 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção e prorrogação 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção e prorrogação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q60.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Inexecução 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Inexecução 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Inexecução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE




	Q61.
	Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos) 
	Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos) 
	Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q62.
	Direito Administrativo / A descentralização administrativa; Reforma administrativa e Desestatização 
	Direito Administrativo / A descentralização administrativa; Reforma administrativa e Desestatização 
	Direito Administrativo / A descentralização administrativa; Reforma administrativa e Desestatização 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q63.
	Direito Administrativo / Parceria entre o Estado e a iniciativa privada 
	Direito Administrativo / Parceria entre o Estado e a iniciativa privada 
	Direito Administrativo / Parceria entre o Estado e a iniciativa privada 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q64.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q65.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q66.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q67.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil da administração pública 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil da administração pública 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil da administração pública 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q68.
	Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 (o processo administrativo no âmbito da administração pública) 
	Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 (o processo administrativo no âmbito da administração pública) 
	Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 (o processo administrativo no âmbito da administração pública) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q69.
	Direito Administrativo / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Direito Administrativo / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Direito Administrativo / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q70.
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q71.
	Direito Constitucional / Constituição / Supremacia da Constituição 
	Direito Constitucional / Constituição / Supremacia da Constituição 
	Direito Constitucional / Constituição / Supremacia da Constituição 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE




	Q72.
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q73.
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação das normas constitucionais 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q74.
	Direito Constitucional / Poder constituinte 
	Direito Constitucional / Poder constituinte 
	Direito Constitucional / Poder constituinte 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q75.
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q76.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
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