
Português / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

O excerto, que narra a passagem de Lévi-Strauss por Santos, rumo a São Paulo,

• A) representa com minúcia uma natureza que foi preservada graças ao desenvolvimento de Santos, impulsionado pelo cultivo

do café.

• B) descreve a natureza pujante da região, a despeito de seu desenvolvimento econômico, a ponto de recorrer a imagens de

cunho religioso para melhor ilustrar seu ponto de vista.

• C) tece juízo de valor a respeito do desenvolvimento econômico do Brasil, tendo como pano de fundo sua riqueza natural

inexplorada.

• D) compara a natureza litorânea de Santos à encontradiça junto ao leito do rio Bramaputra, com vistas a mostrar,

paralelamente, o quão luxuriante é a natureza brasileira.

• E) lamenta o comércio que teria destruído praticamente toda a beleza natural, reduzindo-a a pequenos e secretos lugares,

observáveis apenas em expedições como a que conduzia.
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Português / Tipologia textual

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

Q2.

Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de 

bois que Guimarães Rosa conduzia do pasto ao sonho, julguei 

que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se usasse um 

deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi, 

só um boi. 

Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de 

vinte anos de idade, que morava num bairro inteiramente urba- 

nizado, iria precisar de um boi? Não podia então ter pensado 

naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que 

chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu 

estava lendo toda a obra publicada de Guimarães Rosa, e isso 

influiu direto na minha escolha. Tudo bem, mas onde o boi ia 

entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de 

colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você 

disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode 

fazer num poema panfletário?



Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido 

no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria 

que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um 

boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num 

mundo completamente estranho para ele, sangrando a língua 

sem encontrar senão o chão duro e escaldante, perplexo diante 

dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos bêbados e dos 

carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história 

toda de opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoís- 

mo libertador, eu queria um boi poema concreto no asfalto, para 

que minha impotência diante dos donos do poder se configu- 

rasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração, 

ou minha índole, ficasse para sempre marcado por esse po- 

deroso símbolo de resistência. 

Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no as- 

falto; sei até onde está o velho caderno com o velho poema. 

Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias vezes em 

outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz, 

transformado em minha própria estrela.

(Adaptado de: GUERRA, Luiz, "Boi no Asfalto", Disponível em:

www.recantodasletras.com.br. Acessado em: 29/10/2015)

Com respeito ao gênero, é correto afirmar que o texto

acima é

• A) um poema em prosa, visto que se pauta pelo uso

recorrente de metáforas e de linguagem melodiosa.

• B) uma crônica, por trazer reflexão sobre um momento

histórico com uso de linguagem coloquial.

• C) um conto, por trazer um enredo sucinto, cuja ação,

com início, meio e fim, ocorre em uma realidade

fabulística.

• D) uma crônica, por dar voz a animais, inseridos em

uma ambientação puramente ficcional.

• E) um conto, por inserir, no relato imaginário de um boi,

elementos da vida particular do autor.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q3.

Está redigido com clareza e correção o seguinte enunciado:

• A) Os desacordos são parte natural de qualquer relação entre pessoas e, apenas serão resolvidos, enquanto os canais de

diálogo se manterem abertos, seja na vida real seja na virtual.

• B) Como não sendo possível evitar os embates peculiares as relações interpessoais, para que os laços afetivos sejam

mantidos, faz-se necessário a contemporização.

• C) Na vida real, não é possível fugir ao conflito: é preciso dispor-se a enfrentar as divergências, para que, ao contorná-las, os

vínculos de amizade se mantenham.

• D) Embora não seja possível na vida real, romper sumariamente um laço de amizade sem passar por uma situação de

conflito, mesmo quando se mantém um envolvimento superficial.

• E) Para que se mantessem ativos os laços de amizade, seria preciso que os episodios de impasse fossem vistos como parte

natural da relação, portanto difícil que isso possa parecer.
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Português / Acentuação gráfica

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

Q4.



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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus.

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

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

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

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

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

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

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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo.

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

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

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

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

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

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Português / Homônimos e parônimos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2011 / FCC

Q5.

Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, bairro 

da Boa Vista. Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde 

mais afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou 

Caxangá. Para a delícia dos banhos de rio no Capiberibe. Em 

Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a 

última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato, 

com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de 

casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava 

o banheiro de palha. Uma manhã, acordei ouvindo falar de 

cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas 

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido



levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da 

violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro, 

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no 

quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já 

ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, abandonamos 

o Sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na Estação de 

Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada da ponte. Foi 

aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns caboclos em 

jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem contra a 

força da corrente, procurando salvar o que passava boiando 

sobre as águas. Eu não acabava de crer que o riozinho manso 

onde eu me banhava sem medo todos os dias se pudesse 

converter naquele caudal furioso de águas sujas. No dia 

seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. Caxangá 

estava inundada, as águas haviam invadido a igreja ...

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:

Nova Aguilar, 1993, v. único, p. 692)

O par grifado que constitui exemplo de parônimos está em:

• A) No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas.

• B) O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com a violência barrenta das águas.

• C) Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo do bulício da cidade. Eram iminentes os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio.

• D) Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na concentração dos homens que lutavam contra a corrente.

• E) No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas, mangas e cajus. Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o que as águas levavam.
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Português / Classes de palavras

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

Q6.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, a substituição de Depois que por “Caso”, acarretará as seguintes

mudanças nas formas verbais:

• A) fartasse − terá − iria consumir

• B) fartara − tivera − consumira

• C) teria fartado − teria tido − teria consumido

• D) tenha fartado − terá − consumirá

• E) tivesse fartado − teria − consumiria
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Português / Vozes do verbo

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

Q7.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

A alteração da voz do verbo poder, nas duas vezes em que ocorre no último parágrafo, deverá resultar nas seguintes formas,

respectivamente:

• A) se poderia − se pode

• B) poder-se-ia − podem-se

• C) poderiam-se − pode-se

• D) se poderiam − podem-se

• E) se poderiam − se pode
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Português / Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento

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

Q8.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais? 

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são. 

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa 

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef 

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em 

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que 

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na 

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso. 

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida 

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se 

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer 

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só 

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso. 

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em 

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100% 

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta



momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração, 

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um 

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião 

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a 

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Português / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q9.

Escrever sobre as mulheres do Sul não significa traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do

restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e

classes sociais várias.

[...]

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da

segunda metade do século XIX, durante a formação das elites nos centros urbanos.

O crescimento das áreas urbanas, em meados do século XIX, foi impulsionado com a inclusão da região no comércio agrário-

exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Os altos preços do café no

mercado externo e a destinação da mão de obra escrava para a produção cafeeira provocaram o aumento da procura por alimentos e

a consequente elevação de preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo grupo de pessoas mais abastadas nos centros

urbanos da região Sul.

Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram configurações diferentes. [...]

Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos de comportamento,

especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com pretensão de construir novos homens e

mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos. [...]

Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto específico,

respondendo a uma conjuntura determinada, na qual a demonstração de distinção e a exposição de um certo verniz social implicavam

em moldar as mulheres de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais das cidades do Sul, e provavelmente em outras cidades

do restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das

novas gerações.

(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,

2012, p. 278-282)

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus.

Mantém-se a correção no emprego do sinal indicativo de crase se o segmento grifado na frase acima for substituído por:

• A) à uma determinada idealização divulgada.

• B) à cada uma das idealizações divulgadas.

• C) à algumas idealizações divulgadas.

• D) à típica idealização divulgada.

• E) à qualquer das idealizações divulgadas.
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Português / Sintaxe da oração e do período

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

Q10.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

No primeiro período do segundo parágrafo, as duas orações que não se subordinam a nenhuma outra contêm os seguintes

verbos:

• A) conserva − experimento

• B) terem ocorrido − conserva

• C) tornaram − penetra

• D) tornaram − experimento

• E) conserva − penetra
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Português / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q11.

Em 2015, o Brasil comemorou os 150 anos de 

nascimento de Cândido Mariano da Silva Rondon, mais 

conhecido como Marechal Rondon, militar e sertanista brasileiro 

que desbravou as regiões Centro-Oeste e Norte nos séculos 19 

e 20. Por causa das expedições que comandou, passou a ser 

habitada a região onde está situado o estado de Rondônia, 

assim denominado em sua homenagem. 

Rondon nasceu em Mimoso (MT), no dia 5 de maio de 

1865. Descendente, por parte de mãe, dos índios terenas e 

bororo, e por parte de pai, dos índios guanás, logo ficou órfão, 

sendo criado pelo avô. Depois de sua morte, transferiu-se para 

o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Militar. Depois de se 

formar bacharel em Ciências Físicas e Naturais e tornar-se 

tenente, em 1890, foi transferido para o setor do Exército que 

implantava linhas telegráficas por todo o país. 

A partir daí, durante quase vinte anos, Rondon viajou por 

todo o Brasil implantando o telégrafo e eventualmente abrindo 

estradas. Nessas viagens, ele frequentemente encontrou tribos 

indígenas que não tinham contato com a civilização e, aos 

poucos, desenvolveu uma técnica de aproximação amigável.



Rondon contribuiu também para o reconhecimento e 

mapeamento de grandes áreas ainda inóspitas no interior do 

país. A partir daí, levantou dados e informações de mineralogia, 

geologia, botânica, zoologia e antropologia. E encontrou, em 

1906, as ruínas do Real Forte do Príncipe da Beira, a maior 

relíquia histórica de Rondônia. 

Em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de 

Proteção aos Índios, que viria a se tornar a Fundação Nacional 

do Índio (Funai). Em 1952, propôs a criação do Parque Indígena 

do Xingu e, no ano seguinte, inaugurou o Museu Nacional do 

Índio. 

Rondon morreu em 1958, no Rio de Janeiro, com quase 

93 anos. Dedicou a vida a promover a colonização do interior do 

país, pacificando e tratando os índios. Ficou conhecido pelo 

lema indigenista: “Morrer se for preciso, matar nunca”.

(Adaptado de: “Congresso comemora na próxima semana os 150

anos do Marechal Rondon”. Agência Senado.

www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/04/30/congresso-co-

memora-na-proxima-semana-os-150-anos-do-marechal-rondon)

Considere as afirmações acerca da pontuação.

I. O acréscimo de uma vírgula antes do termo

sublinhado não altera o sentido do trecho: Nessas

viagens, ele frequentemente encontrou tribos indígenas que não tinham contato com a civilização...

II. O termo sublinhado pode estar entre vírgulas sem

prejuízo para a correção gramatical do trecho:

Rondon contribuiu também para o reconhecimento

e mapeamento de grandes áreas ainda inóspitas no

interior do país.

III. As vírgulas sinalizam uma enumeração no trecho:

... levantou dados e informações de mineralogia,

geologia, botânica, zoologia e antropologia.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e II, apenas.

• D) II e III, apenas.

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

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

Q12.

Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que 

isso já está superado?" Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Já era hora de 

enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra 

frente, de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem sabidamente isento de 

preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar 

de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O 

importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. 

Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos 

virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. "Só tenho uma opção, confessou-me um italiano −



sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia..." Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que 

estaria morto o nosso ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música 

brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou 

propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. E se o rompimento não foi 

universal, culpa é do brasileiro, que não tem vocação pra exportar coisa alguma. 

Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso, 

nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo para se 

perceber "que nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha".

(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque, São Paulo,

Ateliê, 2002, p. 28-29)

O verbo que pode ser indiferentemente flexionado no singular ou no plural encontra-se em:

• A) ... enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia... (1º parágrafo)

• B) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. (2º parágrafo)

• C) Veja, os Beatles, foram à Índia... (2º parágrafo)

• D) O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. (1º parágrafo)

• E) ... onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos... (2º parágrafo)
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Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q13.

Internet

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

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de

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

ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos

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

semos do jeito que nós bem entendêssemos.

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

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

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

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

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

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

Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-

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

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

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

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

importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser

explorado.

Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar

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

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

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso

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

exclui a outra.

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

derno 2. C10, 16/11/2014)

No que se refere à regência, a expressão empregada

corretamente está destacada em negrito na seguinte

frase, redigida a partir do texto:

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

alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

• B) A televisão disse aos humoristas que seu programa

não provocaria um forte impacto sob o público

geral.



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

poucos.

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

programa.

• E) Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela

a viabilidade por levar o programa à televisão

em 2014.
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Fonte: TéCNICO PREVIDENCIáRIO - INFORMáTICA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q14.

O primeiro... problema que as árvores parecem propor-nos

é o de nos conformarmos com a sua mudez. Desejaríamos que

falassem, como falam os animais, como falamos nós mesmos.

Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silên-

cio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se des-

nudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que

não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar

tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure

monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem ar-

ticulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais cole-

tivo.

Grave e solitário, o tronco vive num estado de imper-

meabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns

instantes e através da tragédia clássica. Não logramos comovê-

-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de

trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento

da paisagem, e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa

parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore

à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo

até o quadro, parece vagamente aborrecê-la, e certas árvores

de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto.

De resto, o homem vai renunciando a esse processo

de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda

reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria

persa do século IV, onde aparece a palmeira heráldica, até

Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo

isso o título: Decadência da Árvore. Vemos através desse docu-

mentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique,

Paisagem com Caça, a árvore colossal domina todo o quadro, e

a confusão de homens, cães e animal acuado constitui um in-

cidente mínimo, decorativo. Já em Picasso a árvore se torna ra-

ríssima, e a aventura humana seduz mais o pintor do que o

fundo natural em que ela se desenvolve.

O que será talvez um traço da arte moderna, assinala-

do por Apollinaire, ao escrever: "Os pintores, se ainda observam

a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a repro-

dução de cenas naturais observadas ou reconstituídas pelo es-

tudo... Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o

prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar

dela um prazer diferente do proporcionado pelo espetáculo das

coisas naturais". Renunciamos assim às árvores, ou nos per-

mitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas, poli-

damente, se permitem ignorar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. "A árvore e o

homem", em Passeios na Ilha, Rio de Janeiro: José Olympio,

1975, p. 7-8)

Mantendo-se o sentido, o trecho sublinhado em Não

logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança

pode ser substituído por:

• A) nossa ousadia.



• B) nossa intempérie.

• C) nosso infortúnio.

• D) nossa falta de tempo.

• E) nosso descomedimento.
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Português / Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas

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

Q15.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Uma redação alternativa para o segmento ... mas é que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada

com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial (3º parágrafo), sem prejuízo da correção

e do sentido, está em:

• A) conquanto seja a fragilidade mesma do colorido, aliada à graciosidade fugaz, em contraposição à riqueza consolidada da

outra, que contribui para a formação de um clima primaz.

• B) não obstante a própria instabilidade da coloração, à sua gratuidade pode-se comparar o fausto despreocupado da outra,

que contribui para instaurar um ambiente primevo.

• C) todavia, é devido à própria fragilidade do tom − à sua graciosidade irrequieta − posta em paralelo com o fausto inabalável

da outra, que contribui para inventar um ambiente primordial.

• D) mas é, no entanto, a própria delicadeza do matiz, sua gratuidade inconstante, que, comparada ao luxo estável da outra,

contribui para a conformação de um meio ambiente ancestral.

• E) é, todavia, porque a própria fragilidade da coloração e a sua graciosidade instável, comparada ao fausto tranquilo da outra,

contribuem para conformar uma ambientação primitiva.

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

Raciocínio Lógico Matemático / Lógica / Proposições, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições compostas

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

Q16.

Considere verdadeiras as afirmações abaixo. 

 

 

 

I. Todos os analistas que são advogados, são contadores também. 



 

II. Nem todos os contadores que são advogados, são analistas também. 

 

 

III. Há advogados que são apenas advogados e isso também acontece com alguns analistas, mas não acontece com 

qualquer um dos contadores. 

 

 

 

A partir dessas afirmações, é possível concluir corretamente que

• A) todo analista é advogado e é também contador.

• B) qualquer contador que seja analista é advogado também.

• C) existe analista que é advogado e não é contador.

• D) todo contador que é advogado é também analista.

• E) existe analista que não é advogado e existe contador que é analista.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q17.

Perguntaram para Álvaro, Bernardo e Cléber quanto filhos eles tinham, e eles responderam:

− Eu tenho 4 (Álvaro);

− Eu tenho 3 (Bernardo);

− Eu tenho 5 (Cléber).

Sabendo-se que um deles mentiu para mais do que realmente tem, e que os outros dois disseram a verdade, a soma máxima

correta do número de filhos das três pessoas citadas é igual a

• A) 9.

• B) 11.

• C) 7.

• D) 12.

• E) 13.

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

Raciocínio Lógico Matemático / Lógica / Equivalências lógicas

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

Q18.

Observe a sequência de números: (13; 14; 16; 19; 23; 28; ...). Exceto o primeiro termo, que é o 13, qualquer outro termo dessa

sequência é obtido por meio da soma do termo anterior com um número inteiro. Existe um padrão que modifica esse número

inteiro que é somado e esse padrão pode ser utilizado para identificar qual o número inteiro que será somado a cada vez. Desse

modo, pode-se saber que a diferença entre o 14º termo e o 12º termo, nessa sequência, é igual a

• A) 12.

• B) 25.

• C) 13.

• D) 26

• E) 14.



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

Raciocínio Lógico Matemático / Problemas de raciocínio / Deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos

fictícios dados

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

Q19.

Considere as afirmações:

Se Janete sair mais cedo, então Clara ficará trabalhando até mais tarde.

Se Dalva não for trabalhar, então Janete sairá mais cedo.

Dalva não foi trabalhar.

A partir das afirmações é correto concluir que

• A) Clara ficou trabalhando até mais tarde.

• B) Janete não foi trabalhar.

• C) Dalva foi trabalhar.

• D) Janete não saiu mais cedo.

• E) Clara não foi trabalhar.
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Raciocínio Lógico Matemático / Conjuntos e suas operações

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ADMINISTRATIVO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q20.

Em um grupo de 32 homens, 18 são altos, 22 são barbados e 16 são carecas. Homens altos e barbados que não são carecas

são seis. Todos homens altos que são carecas, são também barbados. Sabe-se que existem 5 homens que são altos e não são

barbados nem carecas. Sabe-se que existem 5 homens que são barbados e não são altos nem carecas. Sabe-se que existem

5 homens que são carecas e não são altos e nem barbados. Dentre todos esses homens, o número de barbados que não são

altos, mas são carecas é igual a

• A) 13.

• B) 5.

• C) 8.

• D) 4.

• E) 7.

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

Raciocínio Lógico Matemático / Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA INFORMáTICA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q21.

O valor da expressão numérica 0,00003 . 200 . 0,0014 ÷ (0,05 . 12000 . 0,8) é igual a

• A) 

• B) 

• C) 



• D) 

• E) .

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

Raciocínio Lógico Matemático / Unidades de medida: distância, área, volume, massa e tempo

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

Q22.

Na segunda-feira um funcionário gastou 13 minutos para ir ao trabalho e 20 minutos para voltar para casa. Na terça-feira gastou

15 minutos para ir ao trabalho e 18 minutos para voltar para casa. Na quarta-feira gastou 10 minutos para ir ao trabalho e

20 minutos para voltar para casa. Na quinta-feira gastou 12 minutos para ir ao trabalho e 22 minutos para voltar para casa. Na

sexta-feira gastou 17 minutos para ir ao trabalho e 25 minutos para voltar para casa. O tempo gasto por esse funcionário em

deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa, nesses cinco dias, equivale a

• A) 3 horas e 12 minutos.

• B) 2 horas e 24 minutos.

• C) 3 horas e 8 minutos.

• D) 2 horas e 52 minutos.

• E) 2 horas e 48 minutos.
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Raciocínio Lógico Matemático / Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q23.

Quatro estudantes, de idades 36, 27, 18 e 9 anos, estão fazendo uma prova. Sabe-se que:

− somando as idades do mais novo com a de João se obtém a idade de Lucas;

− um dos estudantes se chama Ronaldo;

− o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir.

Nas condições dadas, a soma das idades de João e Ademir, em anos, é igual a

• A) 63.

• B) 36.

• C) 54.

• D) 45.

• E) 60.
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Raciocínio Lógico Matemático / Porcentagem, proporcionalidade direta e inversa

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

Q24.

Em uma empresa, um funcionário deve cumprir exatas 8 horas de trabalho em um dia. Certo dia, um funcionário trabalhou 

2 horas e 14 minutos; em seguida trabalhou outras 3 horas e 38 minutos. A fração da carga diária de tempo de trabalho que



esse funcionário ainda deve cumprir nesse dia é igual a

• A) 4/15.

• B) 1/4.

• C) 3/5.

• D) 3/8.

• E) 7/20.
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Raciocínio Lógico Matemático / Regras de três

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

Q25.

Uma herança de R$ 82.000,00 será repartida de modo inversamente proporcional às idades, em anos completos, dos

três herdeiros. As idades dos herdeiros são: 2, 3 e x anos. Sabe-se que os números que correspondem às idades dos herdeiros

são números primos entre si (o maior divisor comum dos três números é o número 1) e que foi R$ 42.000,00 a parte da herança

que o herdeiro com 2 anos recebeu. A partir dessas informações o valor de x é igual a

• A) 7.

• B) 5.

• C) 11.

• D) 1.

• E) 13.
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Raciocínio Lógico Matemático / Juros simples e compostos

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ADMINISTRATIVO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q26.

Marcelo decidiu aplicar todo seu capital da seguinte

maneira:

I. 40% do valor do capital sob o regime de capitalização simples, durante 10 meses, a uma taxa de

9% ao ano.

II. o restante do valor do capital sob o regime de capitalização composta, durante 1 ano, a uma taxa de

5% ao semestre.

Se a soma dos montantes destas duas aplicações foi igual

a R$ 26.196,00, então significa que o valor dos juros da

aplicação sob o regime de capitalização simples foi, em

reais, de

• A) 900,00.

• B) 720,00.

• C) 840,00.

• D) 600,00.

• E) 960,00.
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Raciocínio Lógico Matemático / Princípios de contagem e noção de probabilidade

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



Q27.

Uma empresa é composta por quatro setores distintos, que têm, respectivamente, 300, 180, 120 e 112 funcionários. Todos

esses funcionários participarão de um treinamento e receberam as seguintes orientações para a preparação:

− Devem ser formados grupos com a mesma quantidade de funcionários em cada um.

− Cada grupo deve incluir apenas funcionários de um mesmo setor.

− Os grupos, respeitando as condições anteriores, devem ser os maiores possíveis.

Desse modo, a quantidade total de grupos formados para o treinamento será

• A) 178.

• B) 75.

• C) 114.

• D) 32.

• E) 253.
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Raciocínio Lógico Matemático / Tratamento da informação / Noções básicas de estatística, tabelas e gráficos

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

Q28.

Em 2014, foi realizada uma extensa pesquisa para avaliar o nível de letramento científico dos brasileiros que tinham até o ensino

superior completo. Foram entrevistadas pessoas de todas as regiões do país e suas respostas foram padronizadas em quatro

diferentes níveis de letramento, sendo o nível 4 o mais alto. A tabela abaixo correlaciona os níveis de letramento científico e a

escolaridade completa final do entrevistado:

A partir dos dados da tabela, é correto afirmar que, dentre os entrevistados que atingiram o nível 4 de letramento científico,

aqueles com ensino superior completo (ES completo) representam um percentual de aproximadamente

• A) 20%.

• B) 41%.

• C) 35%.

• D) 57%.

• E) 81%.

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

Direito Administrativo / Do processo administrativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q29.



No curso de determinado processo administrativo de âmbito federal, a norma administrativa em discussão foi devidamente interpretada e, em seguida, extinto o

processo.

Posteriormente, a Administração pública deu nova interpretação à mesma norma, e desarquivou o mencionado

processo administrativo para aplicá-la retroativamente.

Nos termos da Lei nº 9.784/1999,

• A) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando deferida pelo Chefe do Poder Executivo.

• B) é possível aplicação retroativa de nova interpretação, desde que em prol do interesse particular.

• C) sempre será possível a aplicação retroativa de nova

interpretação.

• D) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando postulada pelo particular.

• E) é vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
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Direito Administrativo / Servidores Públicos

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

Q30.

Arnaldo é servidor público estatutário há cerca de dez anos, classificado no setor de transportes da secretaria da educação e

responsável pela logística das peruas que fazem o deslocamento dos alunos no trajeto casa-escola, escola-casa.

No último mês, a diretoria da escola e a delegacia de ensino local começaram a receber diversas criticas sobre falhas no serviço

de transporte das crianças, a ponto de terem sido narrados episódios de alunos que não foram incluídos no rol de atendimento,

não obstante regularmente inscritos para tanto.

Diante da recorrência, foi instaurada sindicância para apuração do ocorrido e identificado que Arnaldo não vinha realizando as

programações de itinerário corretamente, comparecendo em repartições diversas para trabalhar, não no local correto.

Instaurado processo administrativo disciplinar, a comissão disciplinar, no curso do inquérito administrativo, de acordo com o que

dispõe a Lei nº 8.112/1990,

• A) deverá providenciar a realização de perícia judicial, para atestar as condições de sanidade mental do acusado antes do

prosseguimento do processo.

• B) poderá denegar pedidos de vista dos autos na fase de instrução, inclusive do acusado, tendo em vista que a oportunidade

de defesa e contraditório se exerce na fase de defesa.

• C) poderá, com base nos elementos constantes da sindicância, propor que o acusado seja submetido a exame por junta

médica oficial, caso exista dúvida sobre a sanidade mental do acusado.

• D) deverá requerer que a sindicância, excepcionalmente, integre os autos do processo administrativo quando houver indícios

de insanidade mental, para evitar a repetição de provas e possibilitar que o perito judicial designado administrativamente

possa opinar sobre os fatos lá apurados.

• E) poderá processar nos mesmos autos o incidente de sanidade mental, aproveitando a instrução do inquérito, para decidir

pela conversão de sanção administrativa por medida de segurança.
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Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q31.

Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi

condenada a pagar indenização a um de seus servidores.

Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo

para recorrer, e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não

ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos,



• A) incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento do patrimônio, pois

a autarquia tem patrimônio próprio.

• B) correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio.

• C) correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento

do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio.

• D) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo

simples, mas correto o fundamento do patrimônio.

• E) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em

dobro, mas correto o fundamento do patrimônio.
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Direito Administrativo / Centralização; Descentralização; Concentração; Desconcentração

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q32.

O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados-Membros e também os Municípios, detêm competência legislativa própria que não decorre da União

Federal, nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição Federal. Trata-se da denominada

• A) descentralização funcional.

• B) descentralização administrativa.

• C) desconcentração.

• D) descentralização política.

• E) descentralização por colaboração.
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Direito Administrativo / Princípios da Administração Pública

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

Q33.

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

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

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

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

público com finalidades atribuídas por lei.

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

de direito privado.

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

competências quando o ente que as recebe tenha natureza jurídica de direito público.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos

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

Q34.

A organização da sociedade exige o estabelecimento de

regras para ditar o convívio harmônico e balizar os diversos interesses contrapostos, incluindo os titularizados pelos administrados e os interesses públicos, que

servem à

coletividade. Para o estabelecimento dessa equação:

• A) é necessário haver expressa previsão legal sobre todas as condutas possíveis para a Administração pública e todas as vedações impostas aos

administrados, tendo em vista que o exercício do poder de polícia é vinculado.

• B) a Administração pública lança mão do poder de polícia, cujo exercício se destina a limitar e condicionar

o exercício de direitos individuais, sempre com fundamento normativo, ainda que não expresso.

• C) a Administração pública se vale do poder discricionário, que se expressa pela imposição de limitações 

aos direitos individuais dos administrados, com base 

na conveniência e oportunidade do Administrador,



independentemente de fundamento na legislação 

vigente.

• D) é necessário que a Administração se valha de seu

poder de polícia, que é sempre vinculado, nos estritos termos previstos em lei, desde que não inclua

a imposição de penalidades, para o quê é necessária decisão judicial.

• E) é fundamental identificar o interesse público envolvido, que tem prevalência apriorística sobre os interesses individuais, cabendo à Administração pública

a adoção de quaisquer medidas para impor obrigatoriamente o interesse da coletividade.
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Direito Administrativo / Ato administrativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q35.

Sobre atos administrativos, considere:

I. Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.

II. Em regra, os atos administrativos que integram um

procedimento podem ser revogados.

III. A competência para revogar é intransferível, salvo

por força de lei.

Está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.
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Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais

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

Q36.

Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal

acerca da Administração pública é correto afirmar que

• A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.

• B) a investidura em cargo e emprego público, inclusive

em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração, depende, no mínimo, de processo seletivo simplificado.

• C) o prazo de validade dos concursos públicos será de

três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

• D) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto

do Executivo ou decreto do Legislativo.

• E) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horários, nas hipóteses de dois cargos das áreas da

educação, saúde e segurança pública.
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Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q37.

Considere:

I. Direito à livre associação sindical.

II. Direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos.

III. Direito à acumulação remunerada de cargos.

Ao servidor público civil é previsto constitucionalmente e em qualquer hipótese o constante em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) I, apenas.

• D) II, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q38.

Sobre as garantias constitucionais que gozam os juízes e sobre as vedações as quais estão submetidos, é correto afirmar que

• A) a vitaliciedade é adquirida na posse.

• B) a irredutibilidade de subsídio é absoluta.

• C) podem exercer atividade político-partidária.

• D) podem ser submetidos a ato de remoção por motivo de interesse público.

• E) podem exercer qualquer outro cargo ou função se estiverem em disponibilidade.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q39.

Os Estados Unidos da América solicitaram a extradição de “A”, cidadão americano atualmente residente no Estado de Mato

Grosso, por participação em crime de terrorismo nos Estados Unidos da América. O órgão competente para processar e julgar o

feito é o

• A) Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

• B) Superior Tribunal de Justiça.

• C) Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

• D) Supremo Tribunal Federal.

• E) Conselho Nacional de Justiça.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal De Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC



Q40.

Sávio, Deputado Estadual do Maranhão, pretende ajuizar habeas data contra ato do Ministro da Economia. A competência para processar e julgar o habeas data

que será ajuizado por Sávio será do

• A) Supremo Tribunal Federal.

• B) Superior Tribunal de Justiça.

• C) Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

• D) Tribunal Regional Federal da 1a Região.

• E) Tribunal de Justiça de Brasília.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e Dos Juízes Federais

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

Q41.

Rivanildo, Juiz Federal, conta com quatro anos de exercício no cargo, sendo que há dois anos e meio é titular de

Vara. Com a abertura de vaga junto ao respectivo Tribunal

Regional Federal, inscreveu-se no concurso de promoção

por merecimento. Neste caso, Rivanildo

• A) poderá ser promovido desde que se encontre na

primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda

que haja, dentre os inscritos, juiz com mais de cinco

anos de exercício no cargo.

• B) poderá ser promovido se não houver, dentre os

inscritos, Juiz com mais de cinco anos de exercício

no cargo.

• C) não poderá ser promovido por ausência de cumprimento de requisito temporal de exercício do cargo.

• D) não poderá ser promovido por ausência de tempo de

estágio como Juiz Titular.

• E) poderá ser promovido por contar com tempo de

estágio como Juiz Titular, ainda que não integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade e concorra

contra candidato que possua tal predicamento.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q42.

O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á no total de

• A) vinte e sete Ministros nomeados pelo Presidente da

República após aprovação pela maioria absoluta do

Congresso Nacional.

• B) vinte e sete Ministros nomeados pelo Presidente da

República após aprovação pela maioria absoluta do

Senado Federal.

• C) dezessete Ministros nomeados pelo Presidente da

República após aprovação pela maioria absoluta do

Senado Federal.

• D) dezessete Ministros nomeados pelo Presidente da

República após aprovação pela maioria absoluta do

Congresso Nacional.

• E) onze Ministros nomeados pelo Congresso Nacional,

após aprovação do Presidente da República.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q43.

De acordo com a Constituição Federal, haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito Federal, composto de sete membros. Na

sua composição, quatro de seus sete membros serão nomeados mediante eleição pelo voto secreto, sendo

• A) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes federais, dentre juízes federais, escolhidos pelo Tribunal Regional Federal da

respectiva região.

• B) três juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e um juiz, dentre juízes de direito, escolhido pelo Tribunal de Justiça.

• C) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.

• D) três juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e um juiz federal, dentre juízes federais, escolhido pelo Tribunal Regional Federal da

respectiva região.

• E) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, um juiz, dentre juízes de direito escolhido pelo Tribunal de Justiça, e um juiz federal, dentre

juízes federais, escolhido pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Dos estados

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

Q44.

A empresa Branca S/A, sociedade de economia mista

controlada pela União, no exercício de sua atividade

típica, causou dano ambiental que atingiu o Município de

Dracena, no interior do Estado de São Paulo, o qual não é

sede de Subseção da Justiça Federal.

Em virtude de tal dano, o Ministério Público Federal irá

propor ação civil pública em face da referida empresa.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal

Federal, a ação deverá ser proposta perante a Justiça

• A) Federal, em razão da qualidade da Ré, controlada

pela União.

• B) Estadual, do local do dano.

• C) Federal, em razão da qualidade do Autor.

• D) Federal, tanto em razão da qualidade do Autor

quanto da Ré.

• E) Federal, em face do presumível interesse da União.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

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

Q45.

Instituição permanente, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis.

Tal conceito constitucional refere-se

• A) à Advocacia Pública.

• B) à Defensoria Pública.

• C) à Ordem dos Advogados do Brasil.



• D) ao Poder Judiciário.

• E) ao Ministério Público.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q46.

De acordo com a Constituição Federal, o cargo de

Advogado-Geral da União, observados limites etários, o

notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta

provimento através de nomeação pelo Presidente da

República, a qual será

• A) precedida de eleição dentre todos os integrantes da

carreira de Advogado da União, que formarão lista

tríplice vinculativa.

• B) livre, devendo, no entanto, recair em integrante da

carreira de Advogado da União.

• C) livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo

Senado Federal.

• D) livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não

integre a carreira de Advogado da União.

• E) livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo

certo e determinado.
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Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e Da Defensória Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q47.

Nos termos da Constituição Federal, são funções essenciais à Justiça:

• A) o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

• B) o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• C) o Poder Judiciário, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• D) o Ministério Público, a Advocacia e os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

• E) os servidores do Judiciário e os Magistrados.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q48.

Os chamados direitos de primeira geração (ou dimensão) surgiram no século XVIII, como consequência do modelo de Estado

Liberal. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão:

• A) direito à vida e direito à saúde.

• B) direito à liberdade e direito à propriedade.

• C) direito à igualdade e direito à cultura.

• D) direito ao lazer e direito à moradia.

• E) direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q49.

Os sindicatos, em prol da categoria profissional que representam, possuem legitimidade ativa para a defesa judicial

e administrativa dos interesses

• A) individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o sob a

forma de substituto processual, sempre na dependência de expressa autorização de seus filiados.

• B) coletivos e difusos, fazendo-o sob a forma de legitimado ordinário, independentemente de expressa autorização de seus filiados.

• C) individuais homogêneos, coletivos e difusos, como

substituto processual, sempre na dependência de

expressa autorização de seus filiados.

• D) individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o sob a

forma de substituto processual, independentemente

de expressa autorização de seus filiados.

• E) individuais homogêneos e coletivos, fazendo-o como

legitimado ordinário, sempre na dependência de

expressa autorização de seus filiados.
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Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Da Nacionalidade

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

Q50.

Abenebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve

a sua naturalização brasileira no ano de 2014. Após o

decurso de um mês do encerramento do processo de

naturalização, apurou-se que em 2011, em seu país natal,

Abenebaldo esteve comprovadamente envolvido em

tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim,

• A) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente extraditado.

• B) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente deportado.

• C) Abenebaldo poderá ser extraditado, vez que o crime

ocorreu antes de sua naturalização, o que não seria

possível caso o delito tivesse sido praticado após tal

ato.

• D) Abenebaldo não poderá ser extraditado, vez que o

crime ocorreu antes de sua naturalização.

• E) Abenebaldo poderá ser extraditado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou após

a sua naturalização.
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Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Políticos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q51.

A respeito dos direitos políticos, considere: 

 

 

 

I. São condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e vinte um anos 

para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz. 

 

 

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para os conscritos, durante o período de serviço militar 

obrigatório.



 

 

III. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

 

 

IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 

ou por adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, do Prefeito ou de 

quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 

reeleição. 

 

 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e IV.

• B) I e IV.

• C) I, III e IV.

• D) II e III.

• E) I e III.
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Direito Processual Penal / Do Inquérito Policial

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

Q52.

O Delegado de Polícia de um determinado Distrito da cidade

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

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

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

maio de 2015, determina a instauração de Inquérito Policial.

No curso das investigações, especificamente no dia 4 de

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

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

chamada e reconhece Manoel como sendo o autor do crime

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

competente o qual, após manifestação do Ministério Público,

decreta a prisão preventiva de Manoel, que é efetivada no

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

estar encerrado e relatado pelo Delegado de Polícia no prazo

de

• A) 15 dias após iniciado o Inquérito Policial.

• B) 10 dias após iniciado o Inquérito Policial.

• C) 5 dias após iniciado o Inquérito Policial.

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

prisão de Manoel.

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

prisão de Manoel.
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Direito Processual Penal / Da Ação Penal

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

Q53.

O Delegado de Polícia de um determinado Distrito Policial da 

cidade de João Pessoa instaura um Inquérito Policial para 

apuração de crime de estelionato ocorrido no final do ano de 

2014. Encerrada as investigações Rodolfo é indiciado pelo 

referido crime. O inquérito é relatado e remetido ao Fórum 

local. O representante do Ministério Público, após receber os



autos, requereu o arquivamento do Inquérito Policial entendendo que não haveria provas para instauração de ação 

penal contra Rodolfo. O Magistrado competente, ao receber 

os autos, discordando do parecer do Ministério Público, 

determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral de 

Justiça do Estado da Paraíba, requerendo a designação de 

outro Promotor para oferecimento da denúncia. O Procurador-Geral de Justiça, após analisar o caso, insiste no 

pedido de arquivamento e determina a devolução dos autos 

ao juízo de origem. Neste caso, o Magistrado

• A) discordando da decisão do Procurador-Geral de Justiça

determinará a instauração da ação penal com base no

Relatório da Autoridade Policial.

• B) encaminhará os autos ao Conselho Nacional do

Ministério Público, em Brasília, para que um Promotor

de Justiça seja designado para atuar no feito e oferecer

denúncia.

• C) será obrigado a atender o pedido de arquivamento

veiculado pelo Ministério Público.

• D) encaminhará os autos ao Presidente do Tribunal de

Justiça da Paraíba para que este determine a instauração da ação penal, intimando-se o Procurador-Geral de

Justiça para oferecimento imediato da denúncia.

• E) determinará a intimação da vítima para, querendo,

oferecer ação penal subsidiária da pública.
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Direito Processual Penal / Da Competência

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

Q54.

O Código de Processo Penal, como regra, determina a

competência pelo

• A) domicílio ou residência do réu.

• B) lugar em que se consumar a infração, ou, no caso

de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último

ato de execução.

• C) critério adotado pelas leis de organização judiciária,

salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

• D) critério da prevenção e distribuição independentemente do iter criminis percorrido pelo agente.

• E) lugar em que foi praticada a infração penal.
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Direito Processual Penal / Do Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q55.

Exceção de suspeição de magistrado deve ser julgada procedente quando o juiz

• A) permitiu, antes do recebimento da denúncia, dilação de prazo para conclusão do inquérito policial.

• B) prolatou sentença em feito desmembrado.

• C) já proferiu, em outros processos, decisões desfavoráveis ao excipiente.

• D) não acolheu pretensão do excipiente em relação à suposta parcialidade da Procuradora da República.

• E) for acionista de sociedade interessada no processo.
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Direito Processual Penal / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVA / MPE/AP / 2009 / FCC



Q56.

Quando o Ministério Público intervier no processo como fiscal da lei, é INCORRETO afirmar que:

• A) terá vista dos autos depois das partes.

• B) não poderá produzir provas em audiência.

• C) será intimado de todos os atos do processo.

• D) poderá juntar documentos e certidões.

• E) poderá requerer diligências necessárias ao descobrimento da verdade.
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Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor

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

Q57.

No que concerne ao acusado e seu defensor,

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

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

desta, devendo ser nomeado defensor dativo.

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

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

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

ajuizamento da ação penal.
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Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares Da Justiça

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

Q58.

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

Acusação.

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

do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação

Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no

Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério

Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.

Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar

suas razões no prazo de:

• A) 03 dias.

• B) 48 horas.

• C) 05 dias.

• D) 08 dias.

• E) 10 dias.
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Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações

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

Q59.

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

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

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

constitui advogado. Neste caso, o Magistrado deverá



• A) suspender o processo e poderá determinar a produção antecipada das provas consideras urgentes e, se o caso, decretar a

prisão preventiva de Ricardo, não havendo suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

• B) determinar o regular prosseguimento normal do feito e, uma vez que o réu deveria ter atualizado o endereço fornecido

durante a fase policial, nomear um advogado dativo para fazer a defesa de Ricardo.

• C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional, e poderá determinar a produção antecipada das provas

consideradas urgentes e, se o caso, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• D) determinar a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, podendo determinar a produção antecipada

de provas consideradas urgentes e, necessariamente, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• E) decretar a prisão preventiva de Ricardo e suspender o curso do processo, sem possibilidade de produzir as provas

consideradas urgentes e sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Direito Processual Penal / Da Sentença

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

Q60.

A sentença penal será publicada

• A) quando não houver sido decretado sigilo ou segredo

de justiça.

• B) em mão do escrivão, que a encaminhará para a imprensa oficial ou para jornal de grande circulação,

registrando-a em livro especialmente destinado a

esse fim.

• C) somente pelo juiz que a prolatou, devendo o escrivão dar cumprimento à decisão.

• D) em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente

destinado a esse fim.

• E) após o trânsito em julgado em face do princípio da

presunção da inocência.
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Direito Processual Penal / Do Processo Comum

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q61.

Analise as assertivas abaixo.

I. Comprovada a inimputabilidade do acusado em resposta à acusação, deverá o juiz absolvê-lo sumariamente em razão da presença de causa excludente da

culpabilidade.

II. A ausência de previsão expressa da possibilidade de conversão das alegações finais orais em memoriais no rito sumário não impede que o juiz conceda às

partes o prazo de cinco dias para a juntada de memoriais.

III. O princípio da correlação impede que o juiz prolate sentença condenatória em descompasso com a classificação jurídica dada pelo acusador na imputação.

IV. A ausência de pedido formal da acusação impede que o julgador fixe o valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pelo ofendido, em razão da

incidência do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Está correto APENAS o que se afirma em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e IV.

• D) III e IV.

• E) II, III e IV.
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Direito Processual Penal / Do Procedimento Relativo Aos Processos Da Competência Do Tribunal Do Júri

Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC

Q62.



No procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o acusado será interrogado

• A) antes da apresentação da defesa preliminar.

• B) ao final da instrução, antes dos debates.

• C) após a apresentação da defesa preliminar e antes da inquirição das testemunhas arroladas pela acusação.

• D) após a inquirição das testemunhas de acusação e antes da inquirição das testemunhas arroladas pela defesa.

• E) após os debates, antes da prolação da sentença.
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Direito Processual Penal / Lei Federal 9099/1995 – Juizados especiais Cíveis e Criminais

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

Q63.

Analise as seguintes situações hipotéticas sobre indivíduos indiciados, primários e de bons antecedentes:

I. Rodrigo cometeu crime de resistência, com pena de

detenção de 2 meses a 2 anos.

II. Paulo cometeu crime de peculato culposo, com

pena de detenção de 3 meses a 1 ano.

III. Ricardo cometeu crime de coação no curso do

processo, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e

multa.

IV. Suzete cometeu crime de favorecimento pessoal,

com pena de detenção de 1 a 6 meses e multa.

Nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95 poderão

ser beneficiados com a transação penal

• A) Paulo, apenas.

• B) Paulo e Suzete, apenas.

• C) Rodrigo, Paulo, Ricardo e Suzete.

• D) Suzete, apenas.

• E) Rodrigo, Paulo e Suzete, apenas.

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

Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q64.

Refere-se a Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Jus-

tiça do Estado do Rio de Janeiro.

Dafne, advogada recém-formada, está com dificuldades no recolhimento de custas judiciais do processo X, tendo em vista a paralisação parcial da instituição

bancária.

Neste caso, Dafne deverá

• A) proceder ao recolhimento no primeiro dia de normalização do serviço.

• B) recolher diretamente nas secretarias das respectivas Varas, entregando a remuneração devida ao escrivão responsável.

• C) proceder ao recolhimento até o quinto dia útil após a normalização do serviço.

• D) recolher diretamente no setor administrativo do Tribunal de Justiça, entregando a remuneração devida ao servidor hierarquicamente superior, que deverá

proceder com o respectivo protocolo.



• E) proceder ao recolhimento até o quinto dia após a normalização do serviço.

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

Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder executivo do estado

do Rio de Janeiro (Decreto-Lei no 220, de 18/07/75 e Decreto 2479, de 08 de março de 1979)

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q65.

Doroti, servidora pública civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, pretende viajar para a Grécia objetivando participar do casamento de sua melhor

amiga. De acordo com o Decreto-Lei no 220/75, o afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licença, dependerá, salvo delegação de

competência, de prévia autorização do

• A) Diretor-Geral de Administração e Finanças.

• B) Secretário de Estado.

• C) Corregedor-Geral da Justiça.

• D) Chefe de Gabinete.

• E) Governador do Estado.

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

Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Unificação e a reestruturação dos Quadros de Pessoal e institui a carreira

de serventuário do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro (Lei estadual 4620/2005, de 11/10/2005)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q66.

Segundo a Lei Estadual no 4.620/05, para o provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e assessoramento, será reservado, exclusivamente, para os

serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o mínimo de

• A) setenta e cinco por cento, não integrando esta reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador.

• B) sessenta por cento, integrando esta reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador.

• C) cinquenta e cinco por cento, integrando esta reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador.

• D) trinta e cinco por cento, não integrando esta reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador.

• E) vinte por cento, integrando esta reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador.

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

Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Capacidade Processual

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q67.

Segundo o Código de Processo Civil, verificando o juiz a irregularidade da representação da parte, deverá fixar prazo

• A) razoável para ser sanado o defeito e, caso não atendido, declarará o réu revel, se a providência a este couber.

• B) de dez dias para ser sanado o defeito e, caso não seja atendido, extinguirá o processo com resolução do mérito, se a providência couber ao autor.

• C) de dez dias para ser sanado o defeito e, caso não seja atendido, excluirá o assistente do processo, se a providência a este couber.

• D) razoável para ser sanado o defeito e, caso não seja atendido, declarará a nulidade do processo, se a providência couber ao réu.

• E) de dez dias para sanar o defeito, caso este consista na ausência de instrumento de procuração ao advogado da parte e, caso não seja atendido, declarará

sem efeito os atos por este praticados.

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

Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Deveres Das Partes e Dos Seus Procuradores

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q68.

Segundo as regras do Código de Processo Civil:



• A) é facultada a utilização de abreviaturas nos atos e

termos do processo.

• B) a desistência da ação produzirá efeito independentemente de homologação por sentença.

• C) às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério

Público, aos peritos e às testemunhas não é

facultado rubricar as folhas correspondentes aos

atos em que intervieram.

• D) é possível lançar nos autos cotas marginais ou

interlineares desde que não ofensivas ao juiz ou a

qualquer das partes.

• E) os atos das partes, consistentes em declarações

unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
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Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Procuradores

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

Q69.

No tocante aos procuradores, considere:

I. Sem instrumento de mandato, o advogado não será

admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em

nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição. Neste caso, o advogado se

obrigará, mediante caução, a exibir o instrumento

de mandato no prazo de 10 dias, prorrogável até

outros 10, por despacho do juiz.

II. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte,

habilita o advogado a praticar todos os atos do

processo, inclusive receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,

desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a

ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.

III. A procuração pode ser assinada digitalmente com

base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei específica.

De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, está

correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) III.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) I.

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

Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Substituição Das Partes e Dos Procuradores

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

Q70.

Em relação à substituição das partes e dos procuradores,

é correto afirmar que

• A) a sentença que se proferir entre as partes originárias

não estenderá seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.



• B) a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título

particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

• C) ocorrendo a morte de qualquer das partes, em regra,

extinguir-se-á o processo sem resolução do mérito.

• D) a parte, que revogar o mandato outorgado ao seu

advogado, deverá requerer prazo ao juiz para constituir outro em até trinta dias, determinada a suspensão do processo.

• E) o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, cessando suas obrigações para com o

mandante em 72 horas.

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

Direito Processual Civil / Do Ministério Público

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

Q71.

Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público

• A) será intimado apenas dos atos decisórios.

• B) terá vista dos autos antes das partes.

• C) não poderá juntar documentos ou certidões.

• D) tem legitimidade para recorrer.

• E) não poderá produzir prova em audiência.

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

Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Internacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q72.

José, residente e domiciliado fora do Brasil, pretende ajuizar no Brasil ação fundada em direito real sobre bem móvel em face de João, também residente e

domiciliado fora do Brasil. A ação

• A) poderá ser proposta em qualquer foro.

• B) só poderá ser ajuizada no foro do último domicílio de João no Brasil.

• C) só poderá ser ajuizada no foro do último domicílio de José no Brasil.

• D) só poderá ser ajuizada no foro do local onde estiver o bem móvel.

• E) só poderá ser proposta no foro da última residência de João no Brasil.

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

Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Interna

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

Q73.

No tocante a competência interna prevista no Código de Processo Civil brasileiro, considere: 

 

 

 

I. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do 

autor. 

 

 

II. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados necessariamente no foro do autor. 

 

 

III. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar 

a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e 

obrigações. 

 



IV. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) II e III.

• C) I, II e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.

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

Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência

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

Q74.

Considere as seguintes hipóteses: O Processo A e o Processo B possuem em comum o objeto. O Processo C e o

Processo D possuem em comum a causa de pedir. Nestes

casos,

• A) há continência entre os processos A e B e entre os

processos C e D.

• B) há conexão entre os processos A e B e entre os

processos C e D.

• C) há conexão entre os processos A e B e continência

entre os processos C e D.

• D) há continência entre os processos A e B e conexão

entre os processos C e D.

• E) não há continência e nem conexão entres os processos A e B, nem entre os processos C e D.
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Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Do Juiz / Dos Poderes, Dos Deveres e Da Responsabilidade Do Juiz;

Dos Impedimentos e Da Suspeição

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

Q75.

Em relação à conduta processual do juiz

• A) cabe-lhe decidir a lide nos limites em que foi proposta,

sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

• B) poderá ele decidir por equidade toda vez que se

convença de que tal critério deva ser utilizado, para

fazer melhor justiça.

• C) apreciará a prova de acordo com a hierarquia legal

de importância de cada uma delas, ficando adstrito a

tal critério.

• D) somente se não houver lei, nem analogia ou costumes aplicáveis para o caso concreto, é que poderá

deixar de julgá-lo.

• E) só determinará as provas necessárias à instrução do

processo quando for instado a isso por requerimento

da parte interessada.
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Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Dos Auxiliares Da Justiça (Do Serventuário e Do Oficial De Justiça; Do

Perito; Do Depositário e Do Administrador; Do Intérprete)

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



Q76.

Manoela, perita judicial, prestou informações inverídicas

dolosamente em perícia contábil na qual foi legalmente nomeada pelo magistrado para atuar. Neste caso, Manoela

• A) ficará inabilitada por dois anos, a funcionar em

outras perícias.

• B) ficará inabilitada a funcionar em outras perícias por

prazo indeterminado.

• C) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer.

• D) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer, bem como responderá pelos prejuízos que causar.

• E) ficará inabilitada por cinco anos, a funcionar em outras perícias.

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

Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Forma Dos Atos Processuais

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q77.

Os atos processuais do juiz

• A) precisam conter relatório, os fundamentos e dispositivo, se consistentes em sentença.

• B) consistirão em sentenças, decisões ordinatórias e

despachos.

• C) precisam ser provocados pelas partes.

• D) podem ser praticados pelo escrivão, sem exceção,

desde que revistos pelo juiz.

• E) se limitam a resolver questões incidentes no curso

do processo.
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Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Do Tempo e Do Lugar Dos Atos Processuais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - EXECUçãO DE MANDADOS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q78.

Paula ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de título contra a empresa “X”, objetivando, em suma, questionar uma duplicata mercantil contra ela

fraudulentamente sacada. Após o ajuizamento da demanda, Paula resolve alterar o pedido para incluir indenização por danos morais em decorrência do protesto

indevido da cártula. Neste caso, analise as seguintes situações:

I. Empresa “X” é citada, apresenta contestação e o feito é saneado.

II. Empresa “X” é citada e o feito aguarda o decurso do prazo para resposta.

III. Expedida carta de citação para a empresa “X” ainda sem o devido cumprimento.

Indique, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil brasileiro, dentre as hipóteses acima, quando Paula poderá alterar o pedido, somente com a

anuência da parte contrária:

• A) II.

• B) II e III.

• C) III.

• D) I e II.

• E) I e III.
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Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Nulidades



Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q79.

Quanto às nulidades dos atos processuais, é correto

afirmar:

• A) A nulidade dos atos processuais pode ser alegada

em qualquer oportunidade em que couber à parte

falar nos autos.

• B) Quando a lei prescrever determinada forma, ainda

que com cominação de nulidade, o juiz considerará

válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

• C) As citações e as intimações serão nulas, quando

feitas sem observância das prescrições legais.

• D) Em regra é nulo o processo quando o Ministério Público não se manifestar em feito em que deva

intervir.

• E) A anulação de um ato processual não prejudica a

validade dos atos que lhe forem subsequentes e que

dele dependam.
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Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Comunicações Dos Atos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q80.

Manoel e Matias firmaram um contrato de compra e venda

evolvendo obrigação alternativa, cuja escolha para realização da prestação caberá ao devedor Matias. Inadimplido o

contrato, Manoel ajuíza ação de execução de título extrajudicial contra Matias. Matias será, então, citado para, em

regra, exercer a opção e realizar a prestação dentro de

• A) 10 dias.

• B) 15 dias.

• C) 30 dias.

• D) 20 dias.

• E) 5 dias.
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Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / De Outros Atos Processuaiss

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q81.

Em relação à forma dos atos processuais,

• A) não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, tendo-se como válidos aqueles atos que, realizados de outro modo, lhe

preencham a finalidade essencial.

• B) devem ser necessariamente digitalizados, embora possam ser apenas armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei.

• C) em princípio, são públicos, correndo porém em segredo de justiça se alguma das partes o requerer, em qualquer feito.

• D) é obrigatório o uso do vernáculo, sendo sempre defeso juntar aos autos documentos redigidos em língua estrangeira.

• E) é lícito o uso da estenotipia na transcrição de depoimentos, mas não taquigrafia ou gravações por imagens, por falta de previsão legal.
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Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Dos Prazos

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

Q82.



Considere a seguinte situação hipotética: Determinado ato

processual deverá ser praticado pela parte no prazo de

cinco dias. A publicação efetiva para cumprimento deste

ato ocorreu no dia 16 de Outubro de 2015 (sexta-feira). O

último dia do prazo processual em questão foi

• A) 24 de Outubro de 2015.

• B) 20 de Outubro de 2015.

• C) 21 de Outubro de 2015.

• D) 23 de Outubro de 2015.

• E) 22 de Outubro de 2015.
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Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Formação Do Processo

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q83.

No que se refere à formação e extinção do processo,

• A) o pedido ou a causa de pedir são sempre imutáveis.

• B) considera-se proposta a ação com a citação válida do réu.

• C) será extinto pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

• D) forma-se por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.

• E) apenas às causas que tenham conteúdo econômico imediato será atribuído um valor.
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Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Suspensão Do Processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q84.

Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos legais, havendo ainda irregularidade na representação processual do autor, deverá o julgador

• A) extinguir o processo de imediato, sem resolução do mérito, pois não há como sanar os dois defeitos simultaneamente.

• B) determinar em dez dias que o autor complete ou emende a petição inicial e, suspendendo o processo na mesma decisão, fixar prazo razoável para ser

sanada a irregularidade na representação processual.

• C) determinar em cinco dias que o autor emende a petição inicial e, sem suspender o processo, fixar prazo de quinze dias para sanar a irregularidade na

representação processual.

• D) determinar desde logo a citação do réu, a quem caberá levantar as irregularidades, em obediência ao princípio dispositivo ou inercial.

• E) conceder quinze dias para que ambas as irregularidades sejam sanadas, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo não

atendimento a ambas as situações.
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Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da extinção Do Processo

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - DIREITO / MPE/SE / 2013 / FCC

Q85.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito,

• A) pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

• B) quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição.

• C) quando o autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação.

• D) quando as partes transigirem.

• E) quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada.
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Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Das Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/SE / 2009 / FCC

Q86.

O juiz NÃO concederá, a requerimento da parte, antecipação, total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, mesmo que exista prova

inequívoca e se convença da verossimilhança da alegação, quando:

• A) houver receio de dano de difícil reparação.

• B) houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

• C) houver receio de dano irreparável.

• D) caracterizado o abuso do direito de defesa.

• E) caracterizado o manifesto propósito protelatório do réu.

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

Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Do Procedimento Sumário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q87.

De acordo com o Código de Processo Civil, o procedimento sumário

• A) admite a intervenção de terceiros, em todas as suas modalidades, independentemente da causa de pedir.

• B) difere-se do ordinário apenas quanto à inexistência de alegações finais escritas.

• C) não admite a realização de perícia, por se tratar de prova complexa.

• D) impõe que o réu compareça pessoalmente à audiência de conciliação, sob pena de extinção do processo sem resolução

de mérito.

• E) admite que o réu ofereça resposta escrita ou oral na própria audiência, acompanhada de rol de testemunhas, se

necessária a prova oral, assim como quesitos periciais e indicação de assistente técnico, se requerida perícia.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Petição Inicial

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

Q88.

A respeito da petição inicial, é INCORRETO afirmar que

• A) o endereçamento para juiz incompetente dá lugar ao

seu indeferimento.

• B) ela será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

• C) o requerimento para citação do réu é requisito da

petição inicial.

• D) deve ser indicado o valor da causa, ainda que a

pretensão não tenha conteúdo econômico imediato.

• E) deve expor o fato jurídico concreto que serve de

fundamento para o efeito jurídico pretendido.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Resposta Do Réu

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q89.

Se o réu não contestar o pedido, reputar-se-ão verdadeiros, de maneira

• A) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

• B) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, inclusive se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.



• C) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se a petição inicial não estiver acompanhada de

instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato.

• D) relativa, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

• E) relativa, os fatos afirmados pelo autor, inclusive se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Revelia

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

Q90.

O revel NÃO tem o direito de

• A) recorrer da sentença.

• B) intervir no processo.

• C) requerer a produção de provas.

• D) constituir advogado.

• E) apresentar contestação.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das Provas

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

Q91.

Quanto à prova testemunhal, no procedimento ordinário, é

correto afirmar:

• A) A intimação de testemunha só poderá ser feita por

meio de oficial de justiça.

• B) O rol de testemunhas deverá sempre ser apresentado

com a petição inicial e com a contestação.

• C) A parte não poderá substituir testemunha que, por

enfermidade, não estiver em condições de depor.

• D) Cada uma das partes poderá arrolar, no máximo,

dez testemunhas.

• E) A testemunha não pode escusar-se de depor sobre

fatos que lhe acarretem grave dano.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Conciliação

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q92.

Em determinado processo cível em trâmite perante uma das Varas Cíveis da Capital do Estado de Pernambuco, o juiz designou a data da audiência de

instrução mas omitiuse a respeito do prazo para que as partes depositassem em cartório o rol de testemunhas. Neste caso, de acordo com o Código de

Processo Civil brasileiro, o rol de testemunhas será apresentado

• A) até quinze dias antes da audiência.

• B) no prazo decadencial de dez dias contados da data da publicação oficial do despacho que designou a data da audiência.

• C) no prazo decadencial de cinco dias contados da data da publicação oficial do despacho que designou a data da audiência.

• D) no prazo decadencial de quinze dias contados da data da publicação oficial do despacho que designou a data da audiência.

• E) até dez dias antes da audiência.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Sentença e Da Coisa Julgada



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q93.

A respeito da coisa julgada, considere:

I. Em regra, os motivos fazem coisa julgada quando importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da

sentença, assim como a verdade dos fatos constantes da fundamentação.

II. A sentença faz coisa julgada apenas em relação às partes do processo, não beneficiando nem prejudicando, em regra,

terceiros que não hajam integrado a relação processual.

III. É defeso à parte discutir questões a cujo respeito se operou a preclusão.

IV. Extingue-se o processo, com resolução de mérito, quando o juiz acolher a alegação de coisa julgada.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I, II e III.

• C) I e IV.

• D) I, III e IV.

• E) II e IV.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Liquidação De Sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q94.

A liquidação da sentença

• A) poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com

cópias das peças processuais pertinentes.

• B) é determinada em toda e qualquer sentença condenatória.

• C) permite discutir de novo a lide, com eventual modificação da sentença que a determinou.

• D) é recorrível por apelação.

• E) far-se-á por arbitramento quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Do Cumprimento Da Sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q95.

Em um processo de cobrança, que Lúcia sofreu pelas dívidas que contraiu em Morro de São Paulo, foi proferida sentença condenatória, que se tornou definitiva,

possibilitando o início da fase de cumprimento de sentença. Desta feita, será observado o seguinte procedimento:

• A) não efetuando o pagamento, Lúcia poderá nomear bens à penhora, sendo o credor intimado a se manifestar sobre eles, se não aceitá-los,

fundamentadamente, o juiz de ofício determinará que se proceda à penhora livre de bens de Lúcia.

• B) se Lúcia não efetuar o pagamento do valor da condenação, já certo e determinado, em quinze dias, o montante respectivo será acrescido de multa no

percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e com o demonstrativo atualizado do débito, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

• C) se Lúcia não efetuar o pagamento do valor da condenação, em quinze dias, o montante apurado será acrescido de multa no percentual de vinte por cento

e, de oficio ou a requerimento do credor, com o demonstrativo atualizado do débito, será expedido mandado de penhora e avaliação.



• D) se Lúcia não efetuar o pagamento do valor certo da condenação, em dez dias, o montante apurado será acrescido de multa no percentual de quinze por

cento e, a requerimento do credor, atualizado o débito, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

• E) não efetuando o pagamento, Lúcia não poderá nomear bens a penhora, procedendo-se de imediato a penhora e avaliação de seus bens, de início sem

multa, que só será devida se Lúcia não indicar onde se encontram seus bens.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Das Disposições Gerais

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC

Q96.

Concernente aos recursos, considere:

I. Pode o prejudicado que não foi parte apresentar recurso se demonstrar nexo de interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica submetida à

apreciação judicial.

II. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

III. A apelação é dirigida ao juiz, que a recebe, em regra, nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II, apenas.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Da Apelação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q97.

Ricardo ajuizou ação de cobrança pelo rito sumário contra

Roberto. Após o regular processamento da demanda e designada audiência de instrução e julgamento com inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o

Magistrado prolata a sentença de mérito na própria audiência, fazendo a leitura no próprio ato, julgando procedente o pedido inicial. Inconformado, Roberto

poderá interpor recurso

de apelação no prazo de

• A) 5 dias contados da data da audiência.

• B) 15 dias contados da data da audiência.

• C) 15 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• D) 5 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• E) 15 dias contados a partir de 72 horas da data da audiência.

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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Do Agravo

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

Q98.

Considere as seguintes peças: 

 

 

 

I. Petição inicial. 



 

II. Procuração outorgada ao advogado do autor. 

 

 

III. Documentos que instruem a petição inicial. 

 

 

IV. Contestação. 

 

 

V. Procuração outorgada ao advogado do réu. 

 

 

VI. Decisão interlocutória. 

 

 

VII. Certidão de intimação das partes da decisão interlocutória. 

 

 

 

Inconformado com a decisão interlocutória, o autor pretende interpor agravo de instrumento. 

 

 

 

São obrigatórias, para instruir esse recurso, as peças 

indicadas APENAS em

• A) III, IV e VII.

• B) II, V, VI e VII.

• C) II, IV e V.

• D) I, II, III e VI.

• E) II, IV, VI e VII.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos Infringentes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PE / 2007 / FCC

Q99.

Da decisão que não admitir os embargos infringentes caberá

• A) apelação, em quinze dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• B) agravo, em quinze dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• C) apelação, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• D) agravo, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• E) apelação, em dez dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.
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Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos De Declaração

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL/ DIREITO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q100.

Miguel ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra Rodolfo, julgada procedente em primeiro grau de jurisdição. Interposto recurso de

apelação por Rodolfo, o E. Tribunal de Justiça do Maranhão, por intermédio de uma de suas câmaras de direito privado, manteve na íntegra a sentença de

primeiro grau. Rodolfo, identificando eventual contradição no v. acórdão, deverá opor embargos declaratórios no prazo de

• A) 5 dias, suspendendo o prazo para interposição de outros recursos.

• B) 10 dias, suspendendo o prazo para interposição de outros recursos.

• C) 15 dias, suspendendo o prazo para interposição de outros recursos.

• D) 5 dias, interrompendo o prazo para interposição de outros recursos.

• E) 10 dias, interrompendo o prazo para interposição de outros recursos.



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

Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos Recursos Para O Supremo Tribunal Federal e O Superior Tribunal De

Justiça

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q101.

Assinale a alternativa INCORRETA.

• A) Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal para impugnar decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça que, embora não declare

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

• B) A querela nullitatis pode ser deduzida em ação civil pública.

• C) Cabe agravo interno da decisão do presidente do Tribunal de Justiça que suspende a eficácia de sentença proferida contra o Poder Público em mandado

de segurança.

• D) No âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são incabíveis os embargos infringentes, sendo possíveis, entretanto, os

embargos de declaração e os embargos de divergência.

• E) A apelação será recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar.
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Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Jurisdição

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

Q102.

A respeito da ação e da jurisdição, considere:

I. O direito de ação depende do direito material ou da

eventual relação jurídica entre as partes.

II. O direito de ação é o direito subjetivo público de

pleitear ao Poder Judiciário uma decisão sobre uma

pretensão.

III. A jurisdição é o poder, função e atividade de aplicar

o direito a um fato concreto pelos órgãos públicos

destinados a tal, obtendo-se a justa composição da

lide.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) II.

• D) I.

• E) III.
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Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Ação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q103.

Em relação às condições da ação:

• A) a possibilidade jurídica do pedido concerne à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada pelo autor.



• B) o interesse processual de agir diz respeito à admissibilidade em abstrato, pelo ordenamento jurídico, do pedido do autor.

• C) em primeiro grau de jurisdição, o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo, enquanto não proferida a sentença de mérito, de sua ocorrência ou não.

• D) a ilegitimidade para agir no polo ativo deve ser arguida em contestação pelo réu, sob pena de preclusão.

• E) reconhecida a ausência de qualquer delas, a sentença proferida formará sempre coisa julgada material.
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	Raciocínio Lógico Matemático / Unidades de medida: distância, área, volume, massa e tempo 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q22.
	Raciocínio Lógico Matemático / Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau 
	Raciocínio Lógico Matemático / Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau 
	Raciocínio Lógico Matemático / Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q23.
	Raciocínio Lógico Matemático / Porcentagem, proporcionalidade direta e inversa 
	Raciocínio Lógico Matemático / Porcentagem, proporcionalidade direta e inversa 
	Raciocínio Lógico Matemático / Porcentagem, proporcionalidade direta e inversa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q24.
	Raciocínio Lógico Matemático / Regras de três 
	Raciocínio Lógico Matemático / Regras de três 
	Raciocínio Lógico Matemático / Regras de três 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q25.
	Raciocínio Lógico Matemático / Juros simples e compostos 
	Raciocínio Lógico Matemático / Juros simples e compostos 
	Raciocínio Lógico Matemático / Juros simples e compostos 
	Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ADMINISTRATIVO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q26.
	Raciocínio Lógico Matemático / Princípios de contagem e noção de probabilidade 
	Raciocínio Lógico Matemático / Princípios de contagem e noção de probabilidade 
	Raciocínio Lógico Matemático / Princípios de contagem e noção de probabilidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q27.
	Raciocínio Lógico Matemático / Tratamento da informação / Noções básicas de estatística, tabelas e gráficos 
	Raciocínio Lógico Matemático / Tratamento da informação / Noções básicas de estatística, tabelas e gráficos 
	Raciocínio Lógico Matemático / Tratamento da informação / Noções básicas de estatística, tabelas e gráficos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q28.
	Direito Administrativo / Do processo administrativo 
	Direito Administrativo / Do processo administrativo 
	Direito Administrativo / Do processo administrativo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q29.
	Direito Administrativo / Servidores Públicos 
	Direito Administrativo / Servidores Públicos 
	Direito Administrativo / Servidores Públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q30.
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração pública direta e indireta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q31.
	Direito Administrativo / Centralização; Descentralização; Concentração; Desconcentração 
	Direito Administrativo / Centralização; Descentralização; Concentração; Desconcentração 
	Direito Administrativo / Centralização; Descentralização; Concentração; Desconcentração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q32.
	Direito Administrativo / Princípios da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Princípios da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Princípios da Administração Pública 
	Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q33.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q34.
	Direito Administrativo / Ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q35.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q36.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q37.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q38.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q39.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal De Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal De Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal De Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q40.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e Dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e Dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e Dos Juízes Federais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q41.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Do Trabalho 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Do Trabalho 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q42.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes eleitorais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes eleitorais 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes eleitorais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q43.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Dos estados 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Dos estados 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Dos estados 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q44.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q45.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q46.
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e Da Defensória Pública 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e Da Defensória Pública 
	Direito Constitucional / Da Organização Dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e Da Defensória Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC




	Q47.
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q48.
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q49.
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Da Nacionalidade 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Da Nacionalidade 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Da Nacionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q50.
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q51.
	Direito Processual Penal / Do Inquérito Policial 
	Direito Processual Penal / Do Inquérito Policial 
	Direito Processual Penal / Do Inquérito Policial 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q52.
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q53.
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q54.
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q55.
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVA / MPE/AP / 2009 / FCC




	Q56.
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q57.
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares Da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares Da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares Da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q58.
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q59.
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q60.
	Direito Processual Penal / Do Processo Comum 
	Direito Processual Penal / Do Processo Comum 
	Direito Processual Penal / Do Processo Comum 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q61.
	Direito Processual Penal / Do Procedimento Relativo Aos Processos Da Competência Do Tribunal Do Júri 
	Direito Processual Penal / Do Procedimento Relativo Aos Processos Da Competência Do Tribunal Do Júri 
	Direito Processual Penal / Do Procedimento Relativo Aos Processos Da Competência Do Tribunal Do Júri 
	Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC




	Q62.
	Direito Processual Penal / Lei Federal 9099/1995 – Juizados especiais Cíveis e Criminais 
	Direito Processual Penal / Lei Federal 9099/1995 – Juizados especiais Cíveis e Criminais 
	Direito Processual Penal / Lei Federal 9099/1995 – Juizados especiais Cíveis e Criminais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q63.
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro 
	Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q64.
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder executivo do estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei no 220, de 18/07/75 e Decreto 2479, de 08 de março de 1979) 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder executivo do estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei no 220, de 18/07/75 e Decreto 2479, de 08 de março de 1979) 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder executivo do estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei no 220, de 18/07/75 e Decreto 2479, de 08 de março de 1979) 
	Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q65.
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Unificação e a reestruturação dos Quadros de Pessoal e institui a carreira de serventuário do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro (Lei estadual 4620/2005, de 11/10/2005) 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Unificação e a reestruturação dos Quadros de Pessoal e institui a carreira de serventuário do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro (Lei estadual 4620/2005, de 11/10/2005) 
	Legislação Específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Unificação e a reestruturação dos Quadros de Pessoal e institui a carreira de serventuário do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro (Lei estadual 4620/2005, de 11/10/2005) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q66.
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Capacidade Processual 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Capacidade Processual 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Capacidade Processual 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q67.
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Deveres Das Partes e Dos Seus Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Deveres Das Partes e Dos Seus Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Deveres Das Partes e Dos Seus Procuradores 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q68.
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Dos Procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q69.
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Substituição Das Partes e Dos Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Substituição Das Partes e Dos Procuradores 
	Direito Processual Civil / Das Partes e Dos Procuradores / Da Substituição Das Partes e Dos Procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q70.
	Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q71.
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Internacional 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Internacional 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Internacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q72.
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Interna 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Interna 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência Interna 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q73.
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Da Competência / Da Competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q74.
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Do Juiz / Dos Poderes, Dos Deveres e Da Responsabilidade Do Juiz; Dos Impedimentos e Da Suspeição 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Do Juiz / Dos Poderes, Dos Deveres e Da Responsabilidade Do Juiz; Dos Impedimentos e Da Suspeição 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Do Juiz / Dos Poderes, Dos Deveres e Da Responsabilidade Do Juiz; Dos Impedimentos e Da Suspeição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q75.
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Dos Auxiliares Da Justiça (Do Serventuário e Do Oficial De Justiça; Do Perito; Do Depositário e Do Administrador; Do Intérprete) 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Dos Auxiliares Da Justiça (Do Serventuário e Do Oficial De Justiça; Do Perito; Do Depositário e Do Administrador; Do Intérprete) 
	Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça / Dos Auxiliares Da Justiça (Do Serventuário e Do Oficial De Justiça; Do Perito; Do Depositário e Do Administrador; Do Intérprete) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q76.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Forma Dos Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Forma Dos Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Forma Dos Atos Processuais 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q77.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Do Tempo e Do Lugar Dos Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Do Tempo e Do Lugar Dos Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Do Tempo e Do Lugar Dos Atos Processuais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - EXECUçãO DE MANDADOS / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q78.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Nulidades 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Nulidades 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Nulidades 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q79.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Comunicações Dos Atos 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Comunicações Dos Atos 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Das Comunicações Dos Atos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q80.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / De Outros Atos Processuaiss 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / De Outros Atos Processuaiss 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / De Outros Atos Processuaiss 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q81.
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Dos Prazos 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Dos Prazos 
	Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Dos Prazos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q82.
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Formação Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Formação Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Formação Do Processo 
	Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q83.
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Suspensão Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Suspensão Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da Suspensão Do Processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q84.
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da extinção Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da extinção Do Processo 
	Direito Processual Civil / Da Formação, Da Suspensão e Da extinção Do Processo / Da extinção Do Processo 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - DIREITO / MPE/SE / 2013 / FCC




	Q85.
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Das Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Das Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Das Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/SE / 2009 / FCC




	Q86.
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Do Procedimento Sumário 
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Do Procedimento Sumário 
	Direito Processual Civil / Do Processo e Do Procedimento / Do Procedimento Sumário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q87.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Petição Inicial 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Petição Inicial 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Petição Inicial 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q88.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Resposta Do Réu 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Resposta Do Réu 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Resposta Do Réu 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q89.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Revelia 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Revelia 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Revelia 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q90.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das Provas 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das Provas 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das Provas 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q91.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Conciliação 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Conciliação 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Conciliação 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q92.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Sentença e Da Coisa Julgada 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Sentença e Da Coisa Julgada 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Sentença e Da Coisa Julgada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q93.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Liquidação De Sentença 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Liquidação De Sentença 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Liquidação De Sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q94.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Do Cumprimento Da Sentença 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Do Cumprimento Da Sentença 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Do Cumprimento Da Sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q95.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Das Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Das Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Das Disposições Gerais 
	Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC




	Q96.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Da Apelação 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Da Apelação 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Da Apelação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q97.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Do Agravo 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Do Agravo 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Do Agravo 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q98.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos Infringentes 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos Infringentes 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos Infringentes 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PE / 2007 / FCC




	Q99.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos De Declaração 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos De Declaração 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos embargos De Declaração 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL/ DIREITO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q100.
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos Recursos Para O Supremo Tribunal Federal e O Superior Tribunal De Justiça 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos Recursos Para O Supremo Tribunal Federal e O Superior Tribunal De Justiça 
	Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Dos Recursos / Dos Recursos Para O Supremo Tribunal Federal e O Superior Tribunal De Justiça 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q101.
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Jurisdição 
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Jurisdição 
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Jurisdição 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q102.
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Ação 
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Ação 
	Direito Processual Civil / Da Jurisdição e Da Ação / Da Ação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q103.


