
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela,

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo,

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao

mesmo tempo em que nos educa.

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está,

certamente, entre as principais causas da intolerância

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e

os povos vindos do norte do continente africano que buscam

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos.

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de

integração global decorrente da modernização dos meios de

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB2A1-I, julgue os itens que se

seguem.

Um dos principais desencadeadores do etnocentrismo é a

xenofobia.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q2.

Eis que se inicia então uma das fases mais intensas na

vida de Geraldo Viramundo: sua troca de correspondência com

os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada.

E eis que passo pela rama nesta fase de meu relato, já que me

é impossível dar a exata medida do grau de maluquice que

inspiraram tais cartas: infelizmente se perderam e de nenhuma

encontrei paradeiro, por maiores que tenham sido os meus

esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios em minha

terra. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que

disponho, encerrando em desventuras as aventuras de

Viramundo em Ouro Preto, e dando viço às suas peregrinações.



Fernando Sabino. O grande mentecapto.

62.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

Com referência aos sentidos do texto precedente e às estruturas

linguísticas nele empregadas, julgue os itens a seguir.

A presença de um narrador é um dos elementos textuais

que permitem classificar o texto como narrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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

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

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

de outros elementos de sequenciação textual

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q4.

Texto 14A15AAA

A natureza jamais vai deixar de nos surpreender. 

As teorias científicas de hoje, das quais somos justamente



orgulhosos, serão consideradas brincadeira de criança por 

futuras gerações de cientistas. Nossos modelos de hoje 

certamente serão pobres aproximações para os modelos do 

futuro. No entanto, o trabalho dos cientistas do futuro seria 

impossível sem o nosso, assim como o nosso teria sido 

impossível sem o trabalho de Kepler, Galileu ou Newton. 

Teorias científicas jamais serão a verdade final: elas irão 

sempre evoluir e mudar, tornando-se progressivamente mais 

corretas e eficientes, sem chegar nunca a um estado final de 

perfeição. Novos fenômenos estranhos, inesperados e 

imprevisíveis irão sempre desafiar nossa imaginação. Assim 

como nossos antepassados, estaremos sempre buscando 

compreender o novo. E, a cada passo dessa busca sem fim, 

compreenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre 

o mundo a nossa volta. 

Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa 

aventura, todos podemos compartilhar o êxtase que surge a 

cada nova descoberta; se não por intermédio de nossas próprias 

atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias 

daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do 

conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. 

Nesse sentido, você, eu, Heráclito, Copérnico e Einstein somos 

todos parceiros da mesma dança, todos dançamos com o 

Universo. É a persistência do mistério que nos inspira a criar.

Marcelo Gleiser. A dança do universo: dos mitos de criação ao Big-Bang.

São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 384-5 (com adaptações).

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto 14A15AAA,

julgue os itens que se seguem.

As expressões “dessa busca sem fim” (R.15) e “dessa aventura”

(R. 18 e 19) retomam, por coesão, o mesmo referente:

“compreender o novo” (R.15).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q5.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras

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

Q6.

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

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

precedente, julgue os itens a seguir.

No terceiro período do texto, a conjunção “ou” está associada

ao valor de inclusão e a conjunção “e” associada ao valor de

sequenciação temporal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q7.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser 

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez, 

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que 

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see 

before they disappear). O livro traz lugares naturais e 

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de



extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o 

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos 

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original, 

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

O trecho “assim como tesouros culturais únicos” (R.7)

estabelece uma comparação com “antigos centros de culto”

(R.6) e “paisagens em vias de extinção” (R. 6 e 7).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q8.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela,

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo,

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao

mesmo tempo em que nos educa.

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está,

certamente, entre as principais causas da intolerância

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e

os povos vindos do norte do continente africano que buscam

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos.

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de

integração global decorrente da modernização dos meios de

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto

CB2A1-I, julgue os próximos itens.

A inserção de uma vírgula após “global” (R.26) alteraria os

sentidos originais do texto, mas não sua correção gramatical.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

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

Q10.

Aula de Português

A linguagem

na ponta da língua,

tão fácil de falar

e de entender.

A linguagem

na superfície estrelada de letras,

sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,

e vai desmatando

o amazonas de minha ignorância.

Figuras de gramática, esquipáticas,

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,

em que levava e dava pontapé,

a língua, breve língua entrecortada

do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

Carlos Drummond de Andrade. Poesia Completa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.1089.

A respeito dos aspectos gramaticais desse poema, julgue os itens a

seguir.

Considerando-se as regências do verbo esquecer prescritas

para o português, estaria correta a seguinte reescrita para a

oração “Já esqueci a língua” (v.13): Já esqueci da língua.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q11.

Eis que se inicia então uma das fases mais intensas na

vida de Geraldo Viramundo: sua troca de correspondência com

os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada.

E eis que passo pela rama nesta fase de meu relato, já que me

é impossível dar a exata medida do grau de maluquice que

inspiraram tais cartas: infelizmente se perderam e de nenhuma

encontrei paradeiro, por maiores que tenham sido os meus

esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios em minha

terra. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que

disponho, encerrando em desventuras as aventuras de

Viramundo em Ouro Preto, e dando viço às suas peregrinações.

Fernando Sabino. O grande mentecapto.

62.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

Com referência aos sentidos do texto precedente e às estruturas

linguísticas nele empregadas, julgue os itens a seguir.



É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em

“às suas peregrinações” (R.11), de maneira que sua supressão

acarretaria incorreção gramatical no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q13.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de 

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto 

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso 

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela,



desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou 

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma 

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo, 

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a 

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem 

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica 

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que 

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência 

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e 

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao 

mesmo tempo em que nos educa. 

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica 

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão 

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se 

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, 

certamente, entre as principais causas da intolerância 

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações 

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e 

os povos vindos do norte do continente africano que buscam 

residência em países estrangeiros, apenas como exemplos. 

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de 

integração global decorrente da modernização dos meios de 

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e 

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto

CB2A1-I, julgue os próximos itens.

O trecho “Tomar conhecimento (...) preconceituosa”

(R. 16 a 18) poderia ser reescrito, sem prejuízo da correção

gramatical e do sentido do texto, da seguinte forma: Tomar

conhecimento do outro sem aceitar a lógica de seu pensamento

e sem acatar a lógica de seus hábitos acabam gerando uma

visão etnocêntrica e preconceituosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial conforme Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q14.

Com base nas Normas para Padronização de Documentos da

Universidade de Brasília (NPD/UnB), julgue os itens a seguir,

acerca de aspectos gerais da redação oficial.

Deve-se evitar o emprego de expressões evasivas, como para

as providências necessárias, em despachos, devido à clareza

e à objetividade requeridas para esse tipo de documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública

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

Q15.



Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q16.

No que se refere a ética no serviço público, julgue o próximo item,

com base no Decreto nº 1.171/1994 — Código de Ética

Profissional do Serviço Público.

Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de

exercer sua função com finalidade estranha ao interesse

público, mesmo que observadas as formalidades legais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q17.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público,

mas irão adquirir estabilidade somente após três anos de

efetivo exercício.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância

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

Q18.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja 

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de



infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez 

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá 

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição

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

Q19.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q20.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q21.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores

públicos federais e à ética no serviço público.

Em caso de licença por motivo de doença de enteado de

servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso,

sendo retomado ao término do período da licença.

• CERTO

• ERRADO



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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q22.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

Segundo a Lei nº 8.112/1990, o servidor público que deseje

candidatar-se a um cargo eletivo terá direito a licença, com

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q23.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE



Q24.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao

serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão

por insubsistência dos motivos da aposentadoria por

invalidez.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q25.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q26.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q27.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 

 

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 



 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado 

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário. 

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo 

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor 

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos 

cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 

 

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético 

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei 

nº 8.112/1990. 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q28.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes

públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas

sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo

que praticar ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q29.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver

o ressarcimento integral do dano.

• CERTO

• ERRADO



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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e

modalidades

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q30.

Com relação ao processo administrativo federal, julgue os itens

que se seguem.

A interpretação da norma administrativa deve observar o fim

público a que tal norma se dirige, vedada aplicação retroativa

de nova interpretação.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q31.

Acerca de licitações, julgue os itens subsequentes.

Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é

inexigível a licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q32.

A respeito do Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue

o seguinte item.

Na estrutura administrativa da Universidade de Brasília, o

Conselho Administrativo constitui o órgão máximo da

instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q33.

Julgue os itens seguintes, relativos à classificação das Constituições

e à organização político-administrativa.



O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase

cem vezes em razão de emendas constitucionais não é

suficiente para classificar a vigente Constituição Federal

brasileira como flexível.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q34.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem

status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade

pública que a eles desobedecer estará sujeita a

responsabilização.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q35.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q36.

Uma associação, com o objetivo de pleitear direitos

relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma

manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para

maior visibilidade e aderência.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

As associações, em regra, não precisam de autorização da

administração pública para reunir-se, assim como para a

sua criação.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q37.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,

aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q38.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral

mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão

de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou

por decreto do presidente da República.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q40.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Para exercer função de confiança na administração pública,

o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q41.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

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

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

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

Q42.

No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias

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

riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas

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

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

riqueza no país.

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

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

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

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

a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de



reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q43.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

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

Q44.

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

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

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

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q45.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram 

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas 

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio



Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve 

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios. 

 

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o 

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou 

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão 

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência. 

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação 

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com 

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na 

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com 

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para 

resolver o problema”, afirmou. 

 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

 

 

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano, 

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens. 

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a

fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao

clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,

infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para

sua redução.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q46.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

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

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

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

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

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

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

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

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

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

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

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE



Q47.

As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa

de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram

responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de

balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o

estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%

das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças

respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).

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

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no

Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como

medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de

redução dos casos de dengue e zika no país.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q48.

Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

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

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.



Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência

de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q49.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

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

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q50.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

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

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

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

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

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

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

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q51.



Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

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

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.

O continente africano é, na contemporaneidade, um dos

principais espaços de escoamento de mão de obra imigrante.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q52.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram 

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas 

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve 

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios. 

 

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o 

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou 

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão 

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência. 

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação 

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com 

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na 

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com 

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para 

resolver o problema”, afirmou. 



Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

 

 

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano, 

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens. 

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas

regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo, em 2016, e do

Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre

exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q53.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de

noções de sistema operacional.

Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive, que contém

arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de

modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de

roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa

solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de

disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse

sistema operacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q54.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de

noções de sistema operacional.

João recebeu a tarefa de criar um arquivo de texto que

contivesse a lista com os nomes dos subdiretórios e arquivos

constantes no seu diretório home como usuário do Linux.

Nessa situação, uma das formas de João executar essa tarefa é,

por exemplo, acessar o diretório /tmp e digitar o seguinte comando.

ls -la /home/joao > lista.txt

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos

e suas extensões

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q55.

Julgue os próximos itens, relativos à edição de planilhas e textos.

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft

Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro

arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como

CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo,

também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente

para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que,

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente

o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da

comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja

igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será

impossível fazer a comparação e busca solicitada

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup

Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q56.

Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos

itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,

duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo

Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma

terceira versão, a mais antiga será substituída.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q57.

Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010

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

Q58.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de

células especificadas em um intervalo segundo um critério ou

uma condição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q59.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Navegadores web / Firefox

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q60.

No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, aos

programas de correio eletrônico e aos sítios de busca e pesquisa na

Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags

às páginas dos sítios favoritos, de modo que, com esse recurso,

o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio

digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais

de uma tag para cada página favorita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Navegadores web / Chrome

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q61.

Acerca de Internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas

associados, julgue os itens a seguir.



Disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de

navegação anônima permite ao usuário navegar pela Internet

sem registrar as páginas acessadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q62.

Julgue os itens subsequentes, acerca do sítio de busca Google;

dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos; e dos

aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google

não permite a realização de pesquisa de imagens por meio

da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,

por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com

a extensão JPG.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Princípios fundamentais que regem a Administração Federal: enumeração e descrição

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q63.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

A supremacia do interesse público deve ser prioridade em

organizações da administração pública e privada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Administração Federal / Administração direta e indireta; Os Ministérios e respectivas áreas de competência

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q64.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.

Toda sociedade de economia mista estatal, assim como era a

CEPISA antes de ser leiloada, é entidade descentralizada,

criada pelo Estado para desempenhar algumas de suas

atribuições.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Administração Federal / Estruturação, características e descrição dos órgãos e entidades públicos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q65.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.

Antes de ser leiloada, a CEPISA, por ser sociedade de

economia mista, era uma entidade integrante da administração

direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Os poderes e deveres do administrador público

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q66.

A respeito dos princípios da administração pública, de noções de

organização administrativa e da administração direta e indireta,

julgue os itens que se seguem.

A competência pública conferida para o exercício das

atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas

renunciável a qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Orçamento Público / Princípios orçamentários

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q67.

Acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens seguintes.

Apesar do princípio da unidade, orçamentos públicos

paralelos podem ser adotados pelos entes federativos em

decorrência de excepcionalidades, como, por exemplo, no

caso de calamidades que demandam urgência na aplicação

de recursos públicos.

• CERTO

• ERRADO



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

Orçamento Público / Noções de administração financeira

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q68.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Se determinado recurso ficar sem a despesa correspondente em

decorrência de veto parcial ao projeto de lei orçamentária

anual, será vedada a utilização do referido recurso ainda que na

forma de fonte para a abertura de créditos adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Equilíbrio organizacional

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q69.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q70.

Acerca da gestão de pessoas em organizações, julgue os itens a

seguir.

A análise de pessoas contribui para a identificação de

necessidades de aprendizagem a partir da avaliação de

desempenho e competências, para determinar quem demanda

capacitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Gestão do Conhecimento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q71.



Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

A retenção do conhecimento científico pelos administradores

de uma instituição e o compartilhamento das experiências

práticas entre técnicos e analistas, ainda que exista segregação

clara das etapas de retenção e compartilhamento, promovem

um adequado processo de gestão do conhecimento

organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q72.

Acerca da cultura organizacional, julgue os itens seguintes.

Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico

e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Gestão por competências

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q73.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da gestão por

competências nas organizações.

Na redação do mapeamento de competências, devem ser

utilizados frases extensas e termos técnicos, para que haja o

maior detalhamento possível dos comportamentos esperados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q74.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais

eficaz para instituições públicas alcançarem melhores

resultados operacionais e maior qualidade de atendimento.

• CERTO

• ERRADO

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



Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q75.

Acerca da gestão de pessoas em organizações, julgue os itens a

seguir.

Um processo de seleção de pessoas terá validade se os

procedimentos utilizados medirem adequadamente os

atributos dos candidatos a serem selecionados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos

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

Q76.

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de pessoas nas

organizações.

As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação

dos principais requisitos funcionais e características

comportamentais que sustentam a realização das atividades

previstas nos postos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Educação, treinamento e desenvolvimento / Educação corporativa

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q77.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

A educação corporativa possibilita a consolidação de novos

conhecimentos e o desenvolvimento de competências

necessárias à superação dos desafios de um mercado em

constante mudança.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Educação, treinamento e desenvolvimento / Educação a distância

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

Q78.

Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento

e desenvolvimento.



Antes da definição de um modelo pedagógico para a criação de

um curso a distância, é essencial que se realize uma avaliação

diagnóstica dos cursos presenciais da organização, de forma a

evitarem-se discrepâncias entre os modelos que possam

desqualificar as ações educacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Pessoas / Qualidade de vida no trabalho

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q79.

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

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

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

os itens a seguir.

Práticas preventivas de qualidade de vida no trabalho, como

ginástica laboral e massagens, intervêm diretamente nos

indivíduos para que esses não sofram os desgastes físicos e

psíquicos decorrentes do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Organização / Conceito e tipos de estrutura organizacional

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q80.

Julgue os próximos itens, no que se refere a tipos

de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios

de departamentalização.

A estrutura de um órgão administrativo situado em

Teresina – PI que atenda somente a cidadãos residentes

e domiciliados em municípios do estado do Piauí está

baseada em área geográfica.

• CERTO

• ERRADO

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

Organização / Noções de arquivamento e procedimentos administrativos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q81.

A respeito da gestão de documentos, julgue os itens seguintes.

Os documentos de arquivo devem ser classificados pela função

e atividade que tenham motivado a criação do documento.

• CERTO

• ERRADO



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

Organização / Relações humanas, desempenho profissional, desenvolvimento de equipes de trabalho

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q82.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

A adoção de políticas de reconhecimento e valorização do

desempenho dos empregados favorece a motivação daqueles

menos engajados com o propósito da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística / Compras e contratações públicas (legislação sobre licitações)

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q83.

Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

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

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística / Coleta de preços

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

Q84.

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos

fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação

de o quê, de quando e de quanto comprar.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística / Gestão e controle de estoque

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q85.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.



Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.

Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens

adquiridos deve-se restringir à verificação de quantidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística / Distribuição de material

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q86.

Julgue os itens seguintes, relacionados à distribuição de materiais.

É recomendável a adoção de transportes intermodais, sempre

que os custos forem menos onerosos para a empresa e não

houver redução significativa do prazo de validade de produtos

perecíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística / Inventário de bens patrimoniais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q87.

Em um armazém, uma estrutura drive-through de

estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi instalada com

um dos lados encostado na parede.

Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de

armazenagem e à gestão de estoques, julgue os seguintes itens.

O inventário de mercadorias armazenadas em estruturas como

a descrita na situação em questão exige a remoção de todas as

caixas das prateleiras para a efetivação das contagens.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais e reais

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



Q88.

Julgue os itens a seguir, relativos a números naturais, números

racionais e regra de três.

Situação hipotética: Na veiculação de determinado anúncio

publicitário em aparelhos de TV digital de resolução igual

a 1.080 pixels × 720 pixels, a tela aparece dividida em

quadrados, todos de mesma área. Assertiva: Nesse caso,

a menor quantidade de quadrados possível é igual a 6.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Sistema legal de medidas

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q89.

Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,

para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,

com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão

distribuídos de forma diretamente proporcional à participação

financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

Caso o volume de cada unidade de determinado produto

vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm3, então, se 200 unidades

desse produto forem acondicionadas em uma única

embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a 0,3 m3.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Razões e proporções / Regras de três simples e compostas; Divisão proporcional

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

Q90.

Julgue os itens a seguir, relativos a números naturais, números

racionais e regra de três.

Situação hipotética: Em uma empresa de TV a cabo, 12 técnicos que trabalham no mesmo ritmo, 6 horas por

dia, atendem toda a demanda de reparo e instalação solicitada

pelos clientes diariamente. Entretanto, devido a uma

promoção, a demanda dobrou e a empresa passou a estipular

que todos os técnicos trabalhassem por 8 horas diárias.

Assertiva: Nessa situação, para atender totalmente à nova

demanda, serão necessários, pelo menos, 8 novos técnicos que

trabalhem no mesmo ritmo que os demais.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Razões e proporções / Porcentagens

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE



Q91.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

O tanque para água de um veículo de combate a incêndio tem

a forma de um paralelepípedo retângulo e está completamente

cheio. No combate a um incêndio, gastou-se 1/3 de sua

capacidade. No combate a um segundo incêndio, gastou-se

3/7 do que sobrou. Nesse caso, depois de extintos os dois

incêndios, restou, no tanque, água até uma altura superior

a 1/3 da altura original.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Equações e inequações de 1º e de 2º graus; Sistemas lineares; Funções e gráficos

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q92.

Em determinado dia, a quantidade Q de serviços

administrativos demandados por usuários de determinado

departamento da UnB, às t horas, pôde ser modelada pela função

quadrática Q(t) = at² + bt + c, em que a, b e c são constantes reais

e a … 0. Nesse departamento, o expediente inicia-se às 8 horas da

manhã e, nesse dia, a demanda máxima ocorreu às 11 horas da

manhã, com o atendimento de Qmáx = 54 usuários.

Com referência a esse modelo, julgue os próximos itens.

Segundo o modelo apresentado, se, nesse dia, no início do

expediente, havia a demanda de usuários por quatro serviços

administrativos, então

Q(t) = 50/9 (t – 11)² + 54.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Matemática financeira / Juros simples e compostos

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

Q93.

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

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de juros, divisão proporcional e regra de três.

Em uma loja, um produto que custa R$ 450,00 é vendido com

desconto de 4% para pagamento à vista. Uma loja concorrente

vende o mesmo produto por R$ 480,00. Nessa situação, para

que a loja concorrente possa vender o produto à vista pelo

mesmo preço à vista da primeira loja, ela deve dar um

desconto superior a 9%.

• CERTO

• ERRADO



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

Matemática / Matemática financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente

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

Q94.

Um comerciante no interior do país manteve uma política de

congelamento dos preços de seus produtos nos últimos dois anos. Seu

intuito era aumentar a clientela, já que seus concorrentes aumentavam

significativamente os preços de quase todos os produtos.

Curiosamente, houve, para esse comerciante, uma diminuição do

lucro, acompanhada por consequente perda de poder aquisitivo.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Suponha que o comerciante, que fazia retiradas mensais de

R$ 1.500,00 para seu sustento, tenha passado a retirar,

mensalmente, R$ 2.000,00 e que a inflação seja de 12% ao mês.

Nesse caso, a taxa real de aumento da retirada será inferior a

15%.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Progressões aritméticas e geométricas

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q95.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente,

considerado apto na avaliação médica das condições de saúde

física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física,

em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000

metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta

profissional, ele planeja completar o percurso no tempo

máximo exato, aumentando de uma quantidade constante,

a cada minuto, a distância percorrida no minuto anterior. Nesse

caso, se Manoel, seguindo seu plano, correr 125 metros

no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância

percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso

no tempo regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Geometria plana: polígonos, perímetros e áreas; semelhança de triângulos; trigonometria do triângulo retângulo; Geometria espacial:

áreas e volumes de sólidos

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

Q96.



A figura precedente, no sistema cartesiano de coordenadas

ortogonais xOy, representa a trajetória de um móvel em movimento

circular uniforme no sentido anti-horário, com velocidade angular

constante ω, em radiano por segundo. A posição da projeção, em

metros, de um ponto dessa trajetória no eixo x chama-se elongação

e descreve um movimento harmônico simples. A máxima elongação

(chamada de amplitude) equivale ao raio do círculo do movimento

circular. A equação que associa a elongação em função do tempo

é expressa por E(t) = Acosφ(t) = Acos(φ0 + ωt), em que φ0 e A são, respectivamente, a fase e a amplitude da elongação.

Tendo como referência essas informações e considerando um móvel

cuja equação da elongação seja

, julgue os itens seguintes.

A taxa de variação da elongação é sempre constante ao longo

do movimento do móvel.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Noções de Estatística / Gráficos e tabelas; médias, moda, mediana e desvio-padrão; Princípios de contagem

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETáRIO ESCOLAR / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q97.

Um levantamento estatístico, feito em determinada região

do país, mostrou que jovens com idades entre 4 e 17 anos assistem

à televisão, em média, durante 6 horas por dia. A tabela a seguir

apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento.



Tendo como referência essas informações, julgue os seguintes itens.

Segundo esse levantamento, metade dos jovens com idades

entre 4 e 17 anos assistem à televisão durante 8 horas por dia.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Noções de probabilidade

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q98.

Em um processo de coleta de fragmentos papilares

para posterior identificação de criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h

e de 9 h às 10 h.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser

escolhida para atender no horário das 8 h. Nessa situação,

a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas

para fazer esse atendimento é inferior a 110.

• CERTO

• ERRADO

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

Redação Oficial / Conceituação; Objetivos; Características textuais; Adequação linguística; Tipos de documentos oficiais; Redação de expedientes

(conforme Manual da Presidência da República).

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q99.

Com relação a comunicações oficiais, julgue o item a seguir, com

base nos preceitos do Manual de Redação da Presidência da

República.

Entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o

funcionamento dos órgãos públicos, o que só será alcançado

se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada.

O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja principal

finalidade é a de informar com clareza e objetividade.

• CERTO



• ERRADO
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	Q4.
	Texto 14A15AAA
	Texto 14A15AAA
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q5.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q6.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q7.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q8.
	Texto CB2A1-I
	Texto CB2A1-I
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q10.
	Aula de Português
	Aula de Português
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q13.
	Texto CB2A1-I
	Texto CB2A1-I
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial conforme Normas para Padronização de Documentos da Universidade de Brasília 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q14.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q15.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q16.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Provimento 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q17.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Vacância 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q18.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Remoção e redistribuição 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q19.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Substituição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q20.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Estágio probatório 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q21.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Direitos e vantagens 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q22.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q23.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Proibições 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q24.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q25.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q26.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q27.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q28.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Lei nº 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q29.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) / Conceito, princípios, fases e modalidades 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q30.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q31.
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Legislação e Ética no Serviço Público na Administração Pública / Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q32.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q33.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q34.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q35.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q36.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q37.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q38.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q39.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q40.
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q41.
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q42.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q43.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q44.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q45.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE




	Q46.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q47.
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q48.
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q49.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q50.
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q51.
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q52.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Windows 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q53.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Linux 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q54.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Manipulação de arquivos e pastas; tipos de arquivos e suas extensões 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q55.
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Conhecimentos básicos de sistemas operacionais para computadores / Procedimentos de backup 
	Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE




	Q56.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Word 2010 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q57.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Microsoft Excel 2010 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q58.
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Navegadores web / Internet Explorer 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q59.
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Noções de Informática / Navegadores web / Firefox 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q60.
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Noções de Informática / Navegadores web / Chrome 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q61.
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Noções de Informática / Navegadores web / Mecanismos de busca avançada no Google 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q62.
	Noções de Administração Pública / Princípios fundamentais que regem a Administração Federal: enumeração e descrição 
	Noções de Administração Pública / Princípios fundamentais que regem a Administração Federal: enumeração e descrição 
	Noções de Administração Pública / Princípios fundamentais que regem a Administração Federal: enumeração e descrição 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q63.
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Administração direta e indireta; Os Ministérios e respectivas áreas de competência 
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Administração direta e indireta; Os Ministérios e respectivas áreas de competência 
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Administração direta e indireta; Os Ministérios e respectivas áreas de competência 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q64.
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Estruturação, características e descrição dos órgãos e entidades públicos 
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Estruturação, características e descrição dos órgãos e entidades públicos 
	Noções de Administração Pública / Administração Federal / Estruturação, características e descrição dos órgãos e entidades públicos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q65.
	Noções de Administração Pública / Os poderes e deveres do administrador público 
	Noções de Administração Pública / Os poderes e deveres do administrador público 
	Noções de Administração Pública / Os poderes e deveres do administrador público 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q66.
	Orçamento Público / Princípios orçamentários 
	Orçamento Público / Princípios orçamentários 
	Orçamento Público / Princípios orçamentários 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q67.
	Orçamento Público / Noções de administração financeira 
	Orçamento Público / Noções de administração financeira 
	Orçamento Público / Noções de administração financeira 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q68.
	Gestão de Pessoas / Equilíbrio organizacional 
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	Matemática / Geometria plana: polígonos, perímetros e áreas; semelhança de triângulos; trigonometria do triângulo retângulo; Geometria espacial: áreas e volumes de sólidos 
	Matemática / Geometria plana: polígonos, perímetros e áreas; semelhança de triângulos; trigonometria do triângulo retângulo; Geometria espacial: áreas e volumes de sólidos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: MATEMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE
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	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE
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