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DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO

Ganha força a ideia de investir em inovação e tecnologia para atender a exigência por qualidade

<04/10/2016-13H10/ATUALIZADO12H11/PORAMARÍLISLAGE>

Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo



papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

De acordo com o texto, é correto afirmar

que

• A) quem está à frente de um grande projeto

precisa se preocupar tanto com o bom

funcionamento de seus equipamentos

quanto com o bem-estar de seus

colaboradores.

• B) o objetivo do evento Innovation Summit

foi debater os custos da implantação de

equipamentosmaismodernosnoshospitais

públicos e avaliar se essa implantação

beneficiariaospacientes.

• C) oÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidor

AmplotemsidoinferioràVariaçãodeCustos

Médico-Hospitalares.

• D) o Hospital Johns Hopkins implementou

mudançasqueresultaramnadiminuiçãodo

tempodeesperaporatendimentoprioritário:

de6horasparamenosde4horas.

• E) Speranzini Jr., Presidente e CEO da GE

Healthcare para América do Sul, declara

que,comsoluçõespadronizadasemtodos

oshospitais,épossívelgarantiraqualidade

doserviçoprestado.
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TEXTO II

IBGE: 24,8 milhões das pessoas de 14 a 29 anos não frequentam escolas no país 21/12/2017 11h43 - Rio de Janeiro

A Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2016 

divulgada hoje (21) pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 

24,8 milhões das pessoas de 14 a 29 anos 

de idade não frequentavam escola, cursos 

pré-vestibular, técnico de nível médio ou de 

qualificação profissional no ano passado. 

As razões mais frequentes para não estarem 

estudando foram por motivo de trabalho, 

seja porque trabalhava, estava procurando



trabalho ou conseguiu trabalho que iria 

começar em breve (41%); não tinha interesse 

em continuar os estudos (19,7%); e por ter 

que cuidar dos afazeres domésticos ou de 

criança, adolescente, idosos ou pessoa com 

necessidades especiais (12,8%). 

Os motivos relacionados ao mercado 

de trabalho para não ir à escola foram mais 

frequentes entre os homens (50,5%). Além 

disso, entre eles, 24,1% disseram não ter 

interesse, e 8,2% já tinham concluído o nível 

de estudo que desejavam. 

Para as mulheres, o motivo relacionado a 

trabalho para não estudar também foi o mais 

frequente (30,5%); 26,1% delas alegaram ter 

que cuidar dos afazeres domésticos ou de 

criança, adolescente, idosos ou pessoa com 

necessidades especiais, proporção 30 vezes 

superior à observada entre os homens; e 

14,9% não tinham interesse. 

No Brasil, em 2016, havia 51,6 milhões de 

pessoas de 14 a 29 anos de idade. Desse total, 

13,3% estavam ocupadas e estudavam; 20,5% 

não trabalhavam e não estudavam; 32,7% não 

trabalhavam, mas estudavam e 33,4% estavam 

ocupadas e não estudavam. [...]

CAMPOS, Ana Cristina. IBGE: 24,8 milhões das pessoas de 14 a

29 anos não frequentam escolas no país. Disponível em: < http://

agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-12/ibge-248-milhoes-

das-pessoas-de-14-29-anos-nao-frequentam-escolas-no-pais>. Acesso

em: 10 jan. 2018.

Com relação à forma como o texto

se estrutura, conclui-se que ele é,

predominantemente,

• A) argumentativo.

• B) dialogal.

• C) expositivo.

• D) injuntivo.

• E) narrativo.
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Oh! Minas Gerais

O irresistível sotaque dos mineiros me encanta.

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do 

que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra 

rever meus parentes, meus amigos, pra não 

perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao 

longo dos anos, desde aquele 1973, quando 

abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais 

de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei 

no aeroporto de Uberlândia e fui direto na 

lanchonete comer um pão de queijo que, fora 

de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do 

mundo. 

- Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase



de braços abertos, como se fosse uma amiga 

íntima de longo tempo. 

Sei não, mas eu acho que o sotaque 

mineiro aumentou – e muito – desde que parti. 

Quando peguei o primeiro avião com destino 

à felicidade, todos chamavam o centro de Belo 

Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua 

da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan, 

andavam de Opala, ouviam Fagner cantando 

Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente 

de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que 

nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora 

lá, me ligar e perguntar: 

- E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando 

ainda trabalhava no Show da Vida, voltou 

encantada de lá e veio logo me perguntar se 

o sotaque mineiro era mesmo assim ou se 

estavam brincando com ela. Helena estava no 

carro da Globo, procurando um endereço perto 

de Belo Horizonte, quando perguntou para um 

guarda de trânsito se ele poderia ajudá-la. A 

resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando 

acabá o piche, cê quebra pra lá e continua 

siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro 

engolir parte das palavras. Debaixo da cama 

é badacama, conforme for é confórfô, quilo 

de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, 

atrás da porta é trádaporta, ponto de ônibus 

é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de 

tomate é mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São 

Paulo foi a Minas Gerais e voltou com essa:Após o almoço Lá 

deve ser muito mais fácil aprender o português 

porque as palavras são muito mais curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito, 

se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca o 

amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: 

Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o 

mineiro carrega dentro dele. Carrega também 

um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em 

São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui em 

casa, chega com um balaio de casos de Minas 

Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na 

mesa de café da tia Teresa uma capinha de 

crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. 

Achou aquilo uma graça e comentou com a 

tia prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa 

não dorme, preocupada querendo saber qual 

é a marca do adoçante que a Gabi usa, pra 

ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou 

tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu 

adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê 

procê... 

Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, 

outra amiga mineira – e praticante – que estava 

aqui em casa também, contar a história de um 

doce de banana divino que comeu na casa da 

mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois 

de todos elogiarem aquele doce que merecia 

ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 



- Cês criditam que eu vi um cacho de banana 

madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho, e 

pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado 

minha terra querida, o jeito mineiro de ser me 

encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos 

anos 80, quando o meu primeiro casamento 

se acabou, minha mãe, que era uma mineira 

cem por cento, queria saber se eu já “tinha 

outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um 

dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao invés 

de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um 

novo amor, usou seu modo bem mineiro de 

ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de 

cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua cama 

nova é di casal ou di soltero?

ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Pu-

blicado em 10 fev. 2017. Disponível em https://www.cartacapital.com.

br/cultura/oh-minas-gerais.

No excerto “[…] ela me telefonou e, ao

invés de perguntar assim, na lata, se eu

já tinha um novo amor [...]”, a expressão

destacada expressa a figura de linguagem

denominada

• A) pleonasmo.

• B) prosopopeia.

• C) metonímia.

• D) hipérbole.

• E) metáfora.
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DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO

Ganha força a ideia de investir em inovação e tecnologia para atender a exigência por qualidade
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Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência



porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Sobre a significação das palavras,

assinale a alternativa correta.

• A) Em “Ao mesmo tempo em que é crucial

monitorar e prever as falhas de um

equipamento,nãosepodeperderdevista

os futurosriscosquerondamumsetor.”,a

palavraemdestaquesignificaomesmoque

“fulcral”.

• B) Em “Esse e outros fatores, como a maior 

exigência por qualidade, prometem



pressionar ainda mais o setor, que já 

está apreensivo.”, a palavra em destaque 

significaomesmoque“indignado”.

• C) Em “Esse e outros fatores, como a maior

exigência por qualidade, prometem

pressionar ainda mais o setor, que já

está apreensivo.”, a palavra em destaque

significaomesmoque“desenvolver”.

• D) Em “O Hospital Johns Hopkins conseguiu

diminuirotempodeesperaporatendimento

ao instituir o primeiro centro de análise

preditiva com foco na experiência dos

pacientes.”,apalavraemdestaquesignifica

omesmoque“rápida”.

• E) Em“Umdeles,atransformaçãodemográfica

da sociedade.”, a palavra em destaque

significaomesmoque“topográfica”.
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Visão monumental

Nada superará a beleza, nem todos os ângulos retos da

razão. Assim pensava o maior arquiteto e mais invocado sonha-

dor do Brasil. Morto em 5 de dezembro de insuficiência respira-

tória, a dez dias de completar com uma festa, no Rio de Janeiro

onde morava, 105 anos de idade, Oscar Niemeyer propusera

sua própria revolução arquitetônica baseado em uma interpre-

tação do corpo da mulher.

Filho de fazendeiros, fora o único ateu e comunista da

família, tendo ingressado no partido por inspiração de Luiz Car-

los Prestes, em 1945. Como a agremiação partidária não cor-

respondera a seu sonho, descolara-se dela, na companhia de

seu líder, em 1990. “O comunismo resolve o problema da vida”,

acreditou até o fim. “Ele faz com que a vida seja mais justa. E

isso é fundamental. Mas o ser humano, este continua desprote-

gido, entregue à sorte que o destino lhe impõe.”

E desprotegido talvez pudesse se sentir um observador

diante da monumentalidade que ele próprio idealizara para Bra-

sília a partir do plano-piloto de Lucio Costa. Quem sabe seus

museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mes-

mo sido construídos para ilustrar essa perplexidade? Ele acredi-

tava incutir o ardor em quem experimentava suas construções.

Bem disse Le Corbusier que Niemeyer tinha “as monta-

nhas do Rio dentro dos olhos”, aquelas que um observador po-

de vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea de

Niterói, um entre cerca de 500 projetos seus. Brasília, em que

pese o sonho necessário, resultara em alguma decepção.

Niemeyer vira a possibilidade de construir ali a imagem moder-

na do País. E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de cor-

responder à modernidade empenhada? Houve um sonho monu-

mental, e ele foi devidamente traduzido por Niemeyer. No Pla-

nalto Central, construíra a identidade escultural do Brasil.

(Adaptado de Rosane Pavam. CartaCapital, 07/12/2012,

www.cartacapital.com.br/sociedade/a-visao-monumental-2/)

Quem sabe seus museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade? (3º parágrafo)

De acordo com o contexto, o sentido do elemento grifado acima pode ser adequadamente reproduzido por:



• A) descompasso.

• B) problemática.

• C) melancolia.

• D) estupefação.

• E) animosidade.
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A correção ortográfica é requisito

elementar de qualquer texto e é ainda

mais importante quando se trata de

textos oficiais. Assinale a alternativa que

apresenta a vogal ou encontros vocálicos

necessários para completar, na ordem

apresentada, as seguintes palavras:

REB__CAR, LAV__RA, BAND__JA,

COLH__TA, AC__DIR, B__BINA, FEM__

NINO, ACAR__AR.

• A) U–O–EI–EI–O–O–E–E.

• B) OU–OU–E–E–O–O–I–I.

• C) OU–O–EI–E–O–U–E–I.

• D) O–O–E–E–OU–U–E–I.

• E) O–OU–E–EI–U–O–I–E.
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DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO
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Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso



setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Assinale a alternativa correta quanto ao

que se afirma a respeito das palavras

em destaque em “Segundo dados

da ANS (Agência Nacional de Saúde

Suplementar), as despesas do sistema

vêm subindo, em média, 16% ao ano,

desde 2010 [...]”.

• A) Em“vêm”,oacentográficoéopcional.

• B) O verbo “vêm” expressa sentido de

deslocamentonoespaço.

• C) “Vêmsubindo”éumalocuçãoverbal.



• D) “Subindo”éoparticípiodoverbo“subir”.

• E) “Vêm”estáflexionadonaterceirapessoado

singular.

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

Língua Portuguesa / Uso da crase

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q8.

Oh! Minas Gerais

O irresistível sotaque dos mineiros me encanta.

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do 

que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra 

rever meus parentes, meus amigos, pra não 

perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao 

longo dos anos, desde aquele 1973, quando 

abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais 

de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei 

no aeroporto de Uberlândia e fui direto na 

lanchonete comer um pão de queijo que, fora 

de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do 

mundo. 

- Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase 

de braços abertos, como se fosse uma amiga 

íntima de longo tempo. 

Sei não, mas eu acho que o sotaque 

mineiro aumentou – e muito – desde que parti. 

Quando peguei o primeiro avião com destino 

à felicidade, todos chamavam o centro de Belo 

Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua 

da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan, 

andavam de Opala, ouviam Fagner cantando 

Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente 

de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que 

nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora 

lá, me ligar e perguntar: 

- E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando 

ainda trabalhava no Show da Vida, voltou 

encantada de lá e veio logo me perguntar se 

o sotaque mineiro era mesmo assim ou se 

estavam brincando com ela. Helena estava no 

carro da Globo, procurando um endereço perto 

de Belo Horizonte, quando perguntou para um 

guarda de trânsito se ele poderia ajudá-la. A 

resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando 

acabá o piche, cê quebra pra lá e continua 

siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro 

engolir parte das palavras. Debaixo da cama 

é badacama, conforme for é confórfô, quilo 

de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, 

atrás da porta é trádaporta, ponto de ônibus 

é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de 

tomate é mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São 

Paulo foi a Minas Gerais e voltou com essa:Após o almoço Lá 

deve ser muito mais fácil aprender o português 

porque as palavras são muito mais curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito,



se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca o 

amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: 

Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o 

mineiro carrega dentro dele. Carrega também 

um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em 

São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui em 

casa, chega com um balaio de casos de Minas 

Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na 

mesa de café da tia Teresa uma capinha de 

crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. 

Achou aquilo uma graça e comentou com a 

tia prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa 

não dorme, preocupada querendo saber qual 

é a marca do adoçante que a Gabi usa, pra 

ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou 

tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu 

adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê 

procê... 

Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, 

outra amiga mineira – e praticante – que estava 

aqui em casa também, contar a história de um 

doce de banana divino que comeu na casa da 

mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois 

de todos elogiarem aquele doce que merecia 

ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 

- Cês criditam que eu vi um cacho de banana 

madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho, e 

pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado 

minha terra querida, o jeito mineiro de ser me 

encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos 

anos 80, quando o meu primeiro casamento 

se acabou, minha mãe, que era uma mineira 

cem por cento, queria saber se eu já “tinha 

outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um 

dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao invés 

de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um 

novo amor, usou seu modo bem mineiro de 

ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de 

cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua cama 

nova é di casal ou di soltero?

ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Pu-

blicado em 10 fev. 2017. Disponível em https://www.cartacapital.com.

br/cultura/oh-minas-gerais.

Considere o excerto a seguir: “Quando

peguei o primeiro avião com destino à

felicidade, todos chamavam o centro

de Belo Horizonte de cidade [...]”. Em

relação ao uso do acento indicativo

de crase, conforme a norma padrão, é

correto afirmar que

• A) o emprego da crase sinaliza a junção de

uma preposição com um artigo feminino.

• B) o verbo “pegar” é o termo regente do

substantivo “felicidade”.

• C) a crase pode ser empregada quando o

termo regido for um substantivo masculino.

• D) o acento indicativo de crase pode ser 

empregado, quando houver uma preposição



e um artigo indefinido “uma”.

• E) o uso da crase revela que a palavra

“felicidade” está sendo utilizada em sentido

indefinido, amplo.

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

Língua Portuguesa / Morfologia / Classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q9.

TEXTO I

Vida de Acompanhante

Ana teve que fazer uma pequena 

intervenção cirúrgica e me convidou para ser 

seu acompanhante na casa de saúde. Bem, 

normalmente evito passar até na porta de um 

hospital (atravesso sempre para o outro lado 

da rua, receoso de apagar diante de um bafo 

mais forte de éter). Aquela situação, porém, 

não me permitia simplesmente bater em 

retirada. Mesmo assim, o medo falou mais alto 

e bem que tentei cair fora. 

- Escuta, Ana, quero lhe dizer que me sinto 

profundamente honrado com o convite que 

você me faz para ser seu partner no hospital 

mas... Será que vai pegar bem? Será que o 

pessoal do hospital não vai reparar de você 

ter o próprio marido como acompanhante? 

Você sabe como é esse pessoal de hospital, 

fala demais. Vão dizer que você é uma mulher 

absorvente, ciumenta, que não larga o marido 

nem para ser operada. 

- Se você não quiser ir - disse ela muito 

segura - eu chamo outra pessoa. 

- Não, Ana. Que é isso? Eu vou, claro. Tamos 

aí, firme e forte. O problema é que não tenho 

muita experiência. Talvez pudéssemos chamar 

outra pessoa para ir com a gente. Na minha 

vida, só entrei como acompanhante em baile 

de formatura. O convite do hospital dá direito 

a levar quantos acompanhantes? 

- Um. Um só. E vai ser você. Ou será que 

você está com medo? 

- Quem, eu? - dei aquela do machão. - Você 

não me conhece... Sou uma fera braba dentro 

de um hospital. 

- Tenho a impressão de que você está com 

medo. 

Não adianta fingir, pensei. Resolvi me 

entregar: 

- Morrendo, Ana. Tô morrendo de medo. Não 

sei se vou agüentar. Tenho pavor de entrar em 

hospital, aquele clima, aquele cheiro... Veja, já 

estou suando só de pensar. 

- Fique tranqüilo - disse ela me afagando 

- não precisa se preocupar. Não vou deixá-lo 

sozinho. 

- Você jura? Mas e quando você estiver na 

sala de cirurgia, quem vai tomar conta de mim? 

- Fique calmo, bobinho. Deixo minha 

irmã tomando conta de você. Eu volto logo. 

Qualquer coisa, estarei ao seu lado. 

A conversa foi muito reconfortante. Ana 

procurou me dar força e, depois de ouvi- 

la durante três horas, senti que já estava



psicologicamente preparado para enfrentar a 

situação de acompanhante. [...]

NOVAES, Carlos Eduardo. Vida de acompanhante. In: A cadeira do

dentista. Coleção Para gostar de ler. 8.ed.. São Paulo: Ática, 2005,

p. 26-27.

Em “Aquela situação, porém, não

me permitia simplesmente bater em

retirada.”, com relação à colocação

pronominal, constata-se que o pronome

em destaque está em posição de

• A) mesóclise, pois encaixa-se em estrutura

com verbo no futuro.

• B) próclise, pois encontra-se em uma oração

subordinada.

• C) mesóclise, pois está entre um advérbio e

um verbo.

• D) ênclise, pois o precede um advérbio de

negação.

• E) próclise, pois encontra-se depois do

advérbio de negação.

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

Língua Portuguesa / Funções do “que” e do “se”

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

Q10.

As certezas sensíveis dão cor e concretude ao pre- 

sente vivido. Na verdade, porém, o presente vivido é fruto de 

uma sofisticada mediação. O real tem um quê de ilusório e vir- 

tual. 

Os órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo são al- 

tamente seletivos naquilo que acolhem e transmitem ao cére- 

bro. O olho humano, por exemplo, não é capaz de captar todo o 

espectro de energia eletromagnética existente. Os raios ultra- 

violeta, situados fora do espectro visível do olho humano, são, 

no entanto, captados pelas abelhas. 

Seletividade análoga preside a operação dos demais 

sentidos: cada um atua dentro de sua faixa de registro, ainda 

que o grau de sensibilidade dos indivíduos varie de acordo com 

idade, herança genética, treino e educação. Há mais coisas en- 

tre o céu e a terra do que nossos cinco sentidos − e todos os 

aparelhos científicos que lhes prestam serviços − são capazes 

de detectar. 

Aquilo de que o nosso aparelho perceptivo nos faz 

cientes não passa, portanto, de uma fração diminuta do que há. 

Mas o que aconteceria se tivéssemos de passar a lidar subita- 

mente com uma gama extra e uma carga torrencial de per- 

cepções sensoriais (visuais, auditivas, táteis etc.) com as quais 

não estamos habituados? Suponha que uma mutação genética 

reduza drasticamente a seletividade natural dos nossos sen- 

tidos. O ganho de sensibilidade seria patente. “Se as portas da 

percepção se depurassem”, sugeria William Blake, “tudo se re- 

velaria ao homem tal qual é, infinito”. 

O grande problema é saber se estaríamos aptos a 

assimilar o formidável acréscimo de informação sensível que 

isso acarretaria. O mais provável é que essa súbita mutação − a 

desobstrução das portas e órgãos da percepção − produzisse 

não a revelação mística imaginada por Blake, mas um terrível 

engarrafamento cerebral: uma sobrecarga de informações 

acompanhada de um estado de aguda confusão e perplexidade 

do qual apenas lentamente conseguiríamos nos recuperar. As 

informações sensíveis a que temos acesso, embora restritas,



não comprometeram nossa sobrevivência no laboratório da vi- 

da. Longe disso. É a brutal seletividade dos nossos sentidos 

que nos protege da infinita complexidade do Universo. Se o 

muro desaba, o caos impera.

(Adaptado de: Eduardo Gianetti, O valor do amanhã, São

Paulo, Cia. das Letras, 2010. p. 139-143)

As informações sensíveis a que temos acesso, embora restritas, não comprometeram nossa sobrevivência no laboratório da vida. (5º parágrafo)

Mantendo-se a correção e a lógica, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase acima, o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por:

• A) conquanto.

• B) contanto que.

• C) entretanto.

• D) porém.

• E) no entanto.

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: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q11.

TEXTO I

Vida de Acompanhante

Ana teve que fazer uma pequena 

intervenção cirúrgica e me convidou para ser 

seu acompanhante na casa de saúde. Bem, 

normalmente evito passar até na porta de um 

hospital (atravesso sempre para o outro lado 

da rua, receoso de apagar diante de um bafo 

mais forte de éter). Aquela situação, porém, 

não me permitia simplesmente bater em 

retirada. Mesmo assim, o medo falou mais alto 

e bem que tentei cair fora. 

- Escuta, Ana, quero lhe dizer que me sinto 

profundamente honrado com o convite que 

você me faz para ser seu partner no hospital 

mas... Será que vai pegar bem? Será que o 

pessoal do hospital não vai reparar de você 

ter o próprio marido como acompanhante? 

Você sabe como é esse pessoal de hospital, 

fala demais. Vão dizer que você é uma mulher 

absorvente, ciumenta, que não larga o marido 

nem para ser operada. 

- Se você não quiser ir - disse ela muito 

segura - eu chamo outra pessoa. 

- Não, Ana. Que é isso? Eu vou, claro. Tamos 

aí, firme e forte. O problema é que não tenho 

muita experiência. Talvez pudéssemos chamar 

outra pessoa para ir com a gente. Na minha 

vida, só entrei como acompanhante em baile 

de formatura. O convite do hospital dá direito 

a levar quantos acompanhantes? 

- Um. Um só. E vai ser você. Ou será que 

você está com medo? 

- Quem, eu? - dei aquela do machão. - Você 

não me conhece... Sou uma fera braba dentro 

de um hospital. 

- Tenho a impressão de que você está com 

medo. 

Não adianta fingir, pensei. Resolvi me



entregar: 

- Morrendo, Ana. Tô morrendo de medo. Não 

sei se vou agüentar. Tenho pavor de entrar em 

hospital, aquele clima, aquele cheiro... Veja, já 

estou suando só de pensar. 

- Fique tranqüilo - disse ela me afagando 

- não precisa se preocupar. Não vou deixá-lo 

sozinho. 

- Você jura? Mas e quando você estiver na 

sala de cirurgia, quem vai tomar conta de mim? 

- Fique calmo, bobinho. Deixo minha 

irmã tomando conta de você. Eu volto logo. 

Qualquer coisa, estarei ao seu lado. 

A conversa foi muito reconfortante. Ana 

procurou me dar força e, depois de ouvi- 

la durante três horas, senti que já estava 

psicologicamente preparado para enfrentar a 

situação de acompanhante. [...]

NOVAES, Carlos Eduardo. Vida de acompanhante. In: A cadeira do

dentista. Coleção Para gostar de ler. 8.ed.. São Paulo: Ática, 2005,

p. 26-27.

Considerando o texto, no trecho “[...]

depois de ouvi-la durante três horas

[...]”, o pronome em destaque refere-se

ao termo

• A) irmã.

• B) coisa.

• C) conversa.

• D) Ana.

• E) situação.

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: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q12.

Texto 2

A oferta

Recentemente cancelei o serviço de TV a

cabo por estar insatisfeita com a empresa.

Após o cancelamento, recebi dezenas de

ligações deles tentando me convencer a voltar

a ser cliente. A última foi num sábado antes das

oito da manhã e, claro, eu estava dormindo.

-Senhora, podemos lhe dar seis meses de

isenção de mensalidade!

-Realmente não tenho interesse.

-A senhora pode, então, oferecer a promoção

a um amigo!

Respirei fundo e, já irritada, disse:

-Sinceramente, só recomendaria essa oferta

a um inimigo.

-Sem problema! A senhora pode me passar

o nome e o telefone de seu inimigo?

Fonte: <http://www.refletirpararefletir.com.br/textos-de-humor>.

Acesso em: 23 Jun 2017.

A respeito dos usos do verbo “poder” ao

longo das falas do atendente, assinale a

alternativa correta.



• A) Todos os casos possuem o mesmo

sentido, de possibilidade, mostrando que o

atendente mantém a mesma estratégia para

convencer a mulher.

• B) Apenas os dois últimos casos possuem o

mesmo sentido, de solicitação, pois, nesse

momento, o atendente está buscando captar

novos clientes.

• C) Os três usos possuem sentidos diferentes,

apesar de todos estarem relacionados com

a mesma estratégia de captação de clientes.

• D) Cada um dos usos possui um sentido,

revelando as diferentes estratégias

empregadas pelo atendente para manter e

captar novos clientes.

• E) Todos os casos possuem o mesmo sentido,

de solicitação, pois o tempo todo o atendente

está pedindo que a mulher, de alguma

forma, mantenha o serviço oferecido pela

empresa.

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coerência textual

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q13.

Oh! Minas Gerais

O irresistível sotaque dos mineiros me encanta.

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do 

que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra 

rever meus parentes, meus amigos, pra não 

perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao 

longo dos anos, desde aquele 1973, quando 

abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais 

de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei 

no aeroporto de Uberlândia e fui direto na 

lanchonete comer um pão de queijo que, fora 

de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do 

mundo. 

- Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase 

de braços abertos, como se fosse uma amiga 

íntima de longo tempo. 

Sei não, mas eu acho que o sotaque 

mineiro aumentou – e muito – desde que parti. 

Quando peguei o primeiro avião com destino 

à felicidade, todos chamavam o centro de Belo 

Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua 

da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan, 

andavam de Opala, ouviam Fagner cantando 

Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente 

de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que 

nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora 

lá, me ligar e perguntar: 

- E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando 

ainda trabalhava no Show da Vida, voltou 

encantada de lá e veio logo me perguntar se 

o sotaque mineiro era mesmo assim ou se 

estavam brincando com ela. Helena estava no 

carro da Globo, procurando um endereço perto



de Belo Horizonte, quando perguntou para um 

guarda de trânsito se ele poderia ajudá-la. A 

resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando 

acabá o piche, cê quebra pra lá e continua 

siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro 

engolir parte das palavras. Debaixo da cama 

é badacama, conforme for é confórfô, quilo 

de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, 

atrás da porta é trádaporta, ponto de ônibus 

é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de 

tomate é mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São 

Paulo foi a Minas Gerais e voltou com essa:Após o almoço Lá 

deve ser muito mais fácil aprender o português 

porque as palavras são muito mais curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito, 

se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca o 

amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: 

Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o 

mineiro carrega dentro dele. Carrega também 

um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em 

São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui em 

casa, chega com um balaio de casos de Minas 

Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na 

mesa de café da tia Teresa uma capinha de 

crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. 

Achou aquilo uma graça e comentou com a 

tia prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa 

não dorme, preocupada querendo saber qual 

é a marca do adoçante que a Gabi usa, pra 

ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou 

tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu 

adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê 

procê... 

Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, 

outra amiga mineira – e praticante – que estava 

aqui em casa também, contar a história de um 

doce de banana divino que comeu na casa da 

mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois 

de todos elogiarem aquele doce que merecia 

ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 

- Cês criditam que eu vi um cacho de banana 

madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho, e 

pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado 

minha terra querida, o jeito mineiro de ser me 

encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos 

anos 80, quando o meu primeiro casamento 

se acabou, minha mãe, que era uma mineira 

cem por cento, queria saber se eu já “tinha 

outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um 

dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao invés 

de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um 

novo amor, usou seu modo bem mineiro de 

ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de 

cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua cama 

nova é di casal ou di soltero?

ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Pu- 

blicado em 10 fev. 2017. Disponível em https://www.cartacapital.com.



br/cultura/oh-minas-gerais.

No excerto “A repórter Helena de

Grammont, quando ainda trabalhava no

Show da Vida, voltou encantada de lá

e veio logo me perguntar se o sotaque

mineiro era mesmo assim ou se estavam

brincando com ela”, a palavra destacada

expressa a noção semântica de

• A) consequência.

• B) proporção.

• C) condição.

• D) ênfase.

• E) comparação.

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

Os medos que o poder transforma em

mercadoria política e comercial

Zygmunt Bauman

O medo faz parte da condição humana. 

Poderíamosatéconseguireliminarumaporuma 

a maioria das ameaças que geram medo (era 

justamentepara istoqueservia,segundoFreud, 

a civilização como uma organização das coisas 

humanas:paralimitarouparaeliminartotalmente 

asameaçasdevidasàcasualidadedaNatureza, 

àfraquezafísicaeàinimizadedopróximo):mas, 

pelo menos até agora, as nossas capacidades 

estão bem longe de apagar a “mãe de todos 

os medos”, o “medo dos medos”, aquele medo 

ancestral que decorre da consciência da nossa 

mortalidade e da impossibilidade de fugir da 

morte. 

Emborahojevivamosimersosemuma“cultura 

domedo”, a nossa consciência de que amorte 

é inevitáveléoprincipalmotivopeloqualexiste 

acultura,primeira fonteemotordecadae toda 

cultura. Pode-se até conceber a cultura como 

esforço constante, perenemente incompleto e, 

emprincípio,interminávelparatornarvivíveluma 

vidamortal.Oupode-sedarmaisumpasso:éa 

nossa consciência de sermortais e, portanto, o 

nosso perene medo de morrer que nos tornam 

humanosequetornamhumanoonossomodode 

ser-no-mundo. 

A cultura é o sedimento da tentativa 

incessante de tornar possível viver com a 

consciência da mortalidade. E se, por puro 

acaso,nostornássemosimortais,comoàsvezes 

(estupidamente) sonhamos, a cultura pararia de 

repente[...]. 

Foi precisamente a consciência de ter que 

morrer, da inevitável brevidade do tempo, 

da possibilidade de que os projetos fiquem 

incompletos que impulsionou os homens a agir 

e a imaginação humana a alçar voo. Foi essa 

consciência que tornou necessária a criação 

cultural e que transformou os seres humanos



em criaturas culturais. Desde o seu início e ao 

longo de toda a sua longa história, o motor da 

culturafoianecessidadedepreencheroabismo 

que separa o transitório do eterno, o finito do 

infinito, a vidamortal da imortal; o impulsopara 

construir uma ponte para passar de um lado 

para outro do precipício; o instinto de permitir 

que nós, mortais, tenhamos incidência sobre a 

eternidade, deixando nela um sinal imortal da 

nossapassagem,emborafugaz. 

Tudo isso,naturalmente,nãosignificaqueas 

fontesdomedo,olugarqueeleocupanaexistência 

eopontofocaldasreaçõesqueeleevocasejam 

imutáveis.Aocontrário,todotipodesociedadee 

todaépocahistóricatêmosseusprópriosmedos, 

específicosdesse tempoedessasociedade.Se 

é incauto divertir-se com a possibilidade de um 

mundo alternativo “sem medo”, em vez disso, 

descrever com precisão os traços distintivos do 

medo na nossa época e na nossa sociedade é 

condiçãoindispensávelparaaclarezadosfinse 

paraorealismodaspropostas.[...]

(Adaptado de http://www.ihu.unisinos.br/563878-os-medos-que-o

-poder-transforma-em-mercadoria-politica-e-comercial-artigo-de-

zygmunt-bauman-Acessoem26/03/2018)

As questões de 1 a 9 referem-se ao texto

I.

Noexcerto“[...]anossaconsciênciade que a morte é inevitável é o principal motivo pelo qual existe a cultura [...]”, a expressão em destaque pode ser substituída,

sem gerar prejuízo gramatical, por

• A) porque.

• B) porque.

• C) cujo.

• D) porqual.

• E) porquê.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO

Ganha força a ideia de investir em inovação e tecnologia para atender a exigência por qualidade

<04/10/2016-13H10/ATUALIZADO12H11/PORAMARÍLISLAGE>

Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com



o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Assinale a alternativa correta quanto ao

que se afirma a respeito das palavras em

destaque em “Com o envelhecimento,

há uma maior incidência de doenças

crônicas, cujo tratamento é até sete

vezes mais caro que o de doenças

infecciosas.”.



• A) Otermo“com”introduzumadjuntoadverbial

decompanhia.

• B) O verbo “há” poderia ser substituído

por “ocorre”, sem prejuízo sintático ou

semântico.

• C) Seocomplementoverbalde“há”estivesse

noplural, esse verbodeveria sofrer flexão

de número.

• D) O pronome relativo “cujo” poderia ser

substituídopor“que”,semprejuízosintático

ou semântico.

• E) Opronomerelativo“cujo”serefereàpalavra

“incidência”.

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

Nossa imaginação precisa da literatura mais do que nunca

LIGIAG.DINIZ–22FEV2018-18:44

Vamos partir de uma situação que grande 

parte de nós já vivenciou. Estamos saindo do 

cinema, depois de termos visto uma adaptação 

deumlivrodoqualgostamosmuito.Naverdade, 

até que gostamos do filme também: o sentido 

foi mantido, a escolha do elenco foi adequada, 

e a trilha sonora reforçou a camada afetiva da 

narrativa.Porqueentãosentimosquealgoestá 

foradolugar?[...] 

Oquesemprefaltaemumfilmesoueu.Parto 

dessa ideia simples e poderosa, sugerida pelo 

teóricoWolfgangIseremumdeseuslivros,para 

afirmar quenuncaprecisamos tanto ler ficçãoe 

poesia quanto hoje, porque nunca precisamos 

tanto de faíscas que ponham em movimento o 

mecanismolivredanossaimaginação.Nenhuma 

forma de arte ou objeto cultural guarda a 

potênciaescondidaporaquelemontedepalavras 

impressasnapágina. 

Essapotênciavem,entreoutrosaspectos,do 

tantoquealiteraturaexigedenós, leitores.Não 

falodoesforçodecompreenderumtexto,nemda 

atençãoqueashistóriasepoemasexigemdenós 

– embora sejam incontornáveis também. Penso 

no tanto que precisamos investir de nós, como 

sujeitos afetivos e como corpos sensíveis, para 

que as palavras se tornem um mundo no qual 

penetramos.[...] 

Somosbombardeados tododia, o dia inteiro, 

por informações. Estamos saturados de dados 

e de interpretações. A literatura – para além 

do prazer intelectual, inegável – oferece algo 

diferente.Trata-sedeumaenergiaqueoteórico 

Hans Ulrich Gumbrecht chama de “presença” e 

queremeteaumcontatocomomundoqueafeta 

ocorpodoindivíduoparaalémeparaaquémdo 

pensamentoracional. 

Muitos eventos produzem presença, é claro: 

jogoseexercíciosesportivos,showsdemúsica, 

encontros com amigos, cerimônias religiosas 

e relações amorosas e sexuais são exemplos 

óbvios. Por que, então, defender uma prática



eminentemente intelectual, como a experiência 

literária, com o objetivo de “produzir presença”, 

isto é, de despertar sensações corpóreas e 

afetos?A resposta está, como já evoquei mais 

acima, na potência guardada pela ficção e a 

poesiaparadispararaimaginação.[...] 

A leitura de textos literários [...] exige que 

nossocorpoestejaeleprópriopresentenoespaço 

ficcional com que nos deparamos, sob pena de 

nãoexistirespaçoficcionalalgum. 

Mais ainda, a experiência literária nos dá a 

chance de vivenciarmos possibilidades que, no 

cotidiano,estãofechadasanós:deexplorarmos 

essas possibilidades como se estivéssemos, de 

fato,presentes.Eaimaginaçãoéopalcoemque 

avivênciadessaspossibilidadeséencenada,por 

meiodojogoentreidentificaçõeserejeições.[...]

(Adaptadode:<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/22/opi-

nion/1519332813_987510.html.>Acessoem:27mar.2018)

Referente à concordância verbal e nominal no texto I, assinale a alternativa correta.

• A) Em “Vamos partir de uma situação que grandepartedenósjávivenciou.”,overbo em destaque poderia estar no plural, concordandocomopronome“nós”.

• B) Em “Nenhuma forma de arte ou objeto cultural guarda a potência escondida por aquele monte de palavras impressas na

página.”,osujeitoemdestaqueécomposto por dois núcleos ligados por “ou”. Nesses casos,aconcordânciadevesedarsempre

nosingular,comonoexcertoemquestão.

• C) Considereoseguinteexcerto:“Essapotência vem,entreoutrosaspectos,dotantoquea literatura exige de nós, leitores.”. Caso o

sujeitodoverboemdestaqueestivesseno plural,talverboseriagrafadocomoacento agudo.

• D) Considere o seguinte excerto: “Trata-se de uma energia que o teóricoHansUlrichGumbrechtchamade‘presença’[...]”.Caso a expressão em destaque

estivesse no plural,overbo“tratar-se”estariaflexionado tambémnoplural.

• E) Em “[...] a experiência literária nos dá a chance de vivenciarmos possibilidades [...]”,overboemdestaqueestáempregado

noinfinitivo,emsuaformanãoflexionada.

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

ELLEN PEDERÇANE

A fotografia há muito é um recurso de memória, 

seja de cunho coletivo, histórico, registro 

documental ou pessoal. É memória, testemunho 

de uma época, de um acontecimento ou apenas 

recordação de um momento importante de 

história pessoal/familiar. A cada dia expande 

seu campo de ação e amplia seus significados, 

valores e funções. Hoje, um peso que vem 

ganhando notoriedade é o da autocontemplação. 

Do indivíduo perdido nesse cotidiano acelerado 

do século XXI permitindo-se parar e se observar 

ao ser fotografado. 

Com o surgimento da fotografia digital, a 

proximidade dela com a população ganhou uma 

nova perspectiva. E seja de forma artística ou 

comercial, a possibilidade de ser retratado por 

um profissional é maior hoje do que há 20 anos. 

E essa proximidade da fotografia com o cidadão 

comum, entre outros quesitos, tem cumprido esse 

papel reflexivo: quem somos em meio a toda 

essa loucura que vivemos. O quanto nos olhamos 

dentro desse furacão. 

Um simples ensaio fotográfico pode mexer 

seriamente com nossa autoestima. Agora, a



fotografia é a cura da baixa-estima? Não é isso. 

Todavia, uma nova relação consigo mesmo, 

com seu corpo, com sua imagem é um pontapé 

importante para esses encontros constantemente 

adiados entre nós e nós mesmos. Estar 

“confortável” dentro do corpo que possuímos é um 

passo importante na caminhada de descoberta 

das incontáveis belezas que carregamos dentro 

de nós. 

Outro fator interessante que nasce dessa 

proximidade é a quebra (mesmo que ainda de forma 

tímida) de padrões. Propagandas, comerciais, 

cinema, tantas informações que nos dizem como 

nosso corpo deve ser, deixa tão distante de nós o 

direito de saber o valor, a beleza e sensualidade 

que todos carregamos. O crescimento do ensaio 

boudoir* toca especialmente nesse ponto. São 

pessoas descobrindo sua beleza, suas nuances, 

se deliciando por ser quem se é, com suas curvas, 

sem preocupação com a perfeição. É um ensaio 

extremamente delicado e de um resultado tão 

positivo. É um leve grito de resistência num mar 

de padrões hipócritas. Todos têm de conhecer e 

reconhecer sua beleza e celebrá-la a qualquer 

hora. Um ensaio com essas características tem 

um papel também social, psicológico, um olhar 

que trata de inserir as pessoas e não as excluir 

ainda mais. 

Um trabalho sensível, delicado, que exige 

tato do profissional. Uma experiência especial 

para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar 

com público e padrões fica mais interessante 

quando a proposta é ir além do senso comum. 

Tocar vidas e colaborar, mesmo com uma 

pequena porcentagem, da relação de autoamor 

que o retratado vive é apenas incrível. É aquele 

bônus de fazer um bom trabalho. É o bônus de 

compreender esses novos papéis da fotografia na 

atualidade. É aquele bônus de se ter um trabalho 

humano, atencioso, buscando olhar além do que 

somos “treinados” a olhar. 

* Boudoir: Ensaio fotográfico sensual que 

mostra a intimidade , muitas vezes, de forma 

despretensiosa, contribuindo para a melhora da 

autoestima e da afirmação do corpo.

Retirado e adaptado de: http://obviousmag.org/brincando_com_le-

tras/2017/fotografia-e-autoimagem.html. Acesso em: 13 ago. 2018.

De acordo com a regência verbal

e nominal na Língua Portuguesa,

considere o trecho a seguir e assinale

a alternativa correta: “Um trabalho

sensível, delicado, que exige tato do

profissional. Uma experiência especial

para o retratado e para o fotógrafo.

Trabalhar com público e padrões fica

mais interessante quando a proposta é

ir além do senso comum. Tocar vidas e

colaborar [...] é aquele bônus de fazer um

bom trabalho [...], buscando olhar além

do que somos “treinados” a olhar”.

• A) Todas as preposições no trecho indicam

regências nominais.

• B) São exemplos de regência nominal o uso de

preposições como “para”, “de” e “com” no

trecho.



• C) Há regência verbal na frase “Uma

experiência especial para o retratado e para

o fotógrafo.”

• D) Em “Um trabalho sensível, delicado, que

exige tato do profissional”, não há regência

verbal, nem nominal.

• E) É exemplo de uma frase com regência

nominal e verbal “Trabalhar com público e

padrões fica mais interessante quando a

proposta é ir além do senso comum.”

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Cora Coralina, de Goiás

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher

que vive em Goiás: Cora Coralina.

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que

começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do

mar, surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína

moderna.

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e

o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é

simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos: “Vive

dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocora-

da ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim

/ a lavadeira do rio Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e

sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher cozinheira. / Pimenta e

cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a mulher

proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.”

“Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... /

tão desprezada, / tão murmurada...”

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o

mesmo sentimento de quem abençoa a vida. Ela se coloca junto

aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os,

venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a

sua consciência da natureza.

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inume-

rável”, oferecido a estes seres que são outros tantos motivos de

sua poesia: o menor abandonado, o pequeno delinquente, o

presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário goia-

no, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem

de gado, os becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último

restante de majestoso aparelho de 92 peças, orgulho extinto da

família.

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se

define: “Mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude.

Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus reservatórios secre-

tos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto

de ter sido. Mulher operária”.

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca,

me bouleversa, me hipnotiza, como no verso de Bandeira.

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado original-

mente no Jornal do Brasil. Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vin-

tém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. ed. S.Paulo:

Global, 2001. p. 8-11)

tão gostoso pronunciar este nome – sentimento de quem abençoa a vida – Opõe à morte aleluias festivas

A substituição dos elementos grifados acima pelos pronomes correspondentes, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:



• A) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem a abençoa − Opõe-lhe aleluias festivas.

• B) tão gostoso pronunciar-lhe − sentimento de quem abençoa-a − Lhe opõe aleluias festivas.

• C) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem abençoa-lhe − Opõe-na aleluias festivas.

• D) tão gostoso o pronunciar − sentimento de quem a abençoa − A opõe aleluias festivas.

• E) tão gostoso lhe pronunciar − sentimento de quem lhe abençoa − Opõe-na aleluias festivas.
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Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP

Q19.

DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO

Ganha força a ideia de investir em inovação e tecnologia para atender a exigência por qualidade

<04/10/2016-13H10/ATUALIZADO12H11/PORAMARÍLISLAGE>

Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos



pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Sobre o uso de vírgulas em “Segundo

dados da ANS (Agência Nacional de

Saúde Suplementar), as despesas do

sistema vêm subindo, em média, 16% ao

ano, desde 2010, enquanto as receitas

de contraprestações aumentam cerca de

14%.”, assinale a alternativa correta.

• A) A expressão “Segundo dados da ANS

(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar),”

estáacompanhadadevírgulaporqueéum

adjuntoadverbialqueestádeslocado.

• B) Em “Segundo dados da ANS (Agência

Nacional de Saúde Suplementar),”, o uso

devírgulaéopcional.

• C) Aexpressão“emmédia”estáentrevírgulas

porqueéumaposto.

• D) Aexpressão“desde2010”estáentrevírgulas

porqueéumaexpressãoexplicativa.

• E) A expressão “desde 2010” está entre

vírgulasporqueéumadjuntoadverbial de

modo.
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Q20.

Oh! Minas Gerais

O irresistível sotaque dos mineiros me encanta.

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do 

que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra 

rever meus parentes, meus amigos, pra não 

perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao



longo dos anos, desde aquele 1973, quando 

abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais 

de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei 

no aeroporto de Uberlândia e fui direto na 

lanchonete comer um pão de queijo que, fora 

de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do 

mundo. 

- Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase 

de braços abertos, como se fosse uma amiga 

íntima de longo tempo. 

Sei não, mas eu acho que o sotaque 

mineiro aumentou – e muito – desde que parti. 

Quando peguei o primeiro avião com destino 

à felicidade, todos chamavam o centro de Belo 

Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua 

da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan, 

andavam de Opala, ouviam Fagner cantando 

Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente 

de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que 

nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora 

lá, me ligar e perguntar: 

- E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando 

ainda trabalhava no Show da Vida, voltou 

encantada de lá e veio logo me perguntar se 

o sotaque mineiro era mesmo assim ou se 

estavam brincando com ela. Helena estava no 

carro da Globo, procurando um endereço perto 

de Belo Horizonte, quando perguntou para um 

guarda de trânsito se ele poderia ajudá-la. A 

resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando 

acabá o piche, cê quebra pra lá e continua 

siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro 

engolir parte das palavras. Debaixo da cama 

é badacama, conforme for é confórfô, quilo 

de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, 

atrás da porta é trádaporta, ponto de ônibus 

é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de 

tomate é mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São 

Paulo foi a Minas Gerais e voltou com essa:Após o almoço Lá 

deve ser muito mais fácil aprender o português 

porque as palavras são muito mais curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito, 

se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca o 

amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: 

Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o 

mineiro carrega dentro dele. Carrega também 

um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em 

São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui em 

casa, chega com um balaio de casos de Minas 

Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na 

mesa de café da tia Teresa uma capinha de 

crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. 

Achou aquilo uma graça e comentou com a 

tia prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa 

não dorme, preocupada querendo saber qual 

é a marca do adoçante que a Gabi usa, pra 

ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou 

tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu 



adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê 

procê... 

Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, 

outra amiga mineira – e praticante – que estava 

aqui em casa também, contar a história de um 

doce de banana divino que comeu na casa da 

mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois 

de todos elogiarem aquele doce que merecia 

ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 

- Cês criditam que eu vi um cacho de banana 

madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho, e 

pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado 

minha terra querida, o jeito mineiro de ser me 

encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos 

anos 80, quando o meu primeiro casamento 

se acabou, minha mãe, que era uma mineira 

cem por cento, queria saber se eu já “tinha 

outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um 

dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao invés 

de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um 

novo amor, usou seu modo bem mineiro de 

ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de 

cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua cama 

nova é di casal ou di soltero?

ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Pu-

blicado em 10 fev. 2017. Disponível em https://www.cartacapital.com.

br/cultura/oh-minas-gerais.

Considerando o texto Oh! Minas Gerais,

em relação à variedade linguística,

assinale a alternativa correta.

• A) A variedade predominante é a diatópica, que

expressa a diversidade linguística-cultural

entre regiões geográficas distintas.

• B) A variedade predominante é a diastrática,

em que há a utilização de linguagem escrita

e falada.

• C) A variedade dominante é a diafásica, que

representa a diversidade linguística-cultural

entre classes sociais.

• D) A variedade predominante é a diamésica,

em que há a redução no padrão morfológico

de realização das palavras.

• E) A variedade dominante é a paramétrica, uma

vez que o autor emprega tanto a variedade

formal como a informal.
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Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP

Q21.

Em um anúncio de jornal, uma empresa 

anunciou vagas de emprego para 

motorista, pedindo como requisito 

mínimo ter habilitação, porém não 

indicando qual categoria. A empresa 

selecionou 36 pessoas, das quais 25



tinham habilitação e poderiam dirigir 

carros, e 23 possuíam habilitação e 

poderiam dirigir motos. Passaria para a 

segunda fase da entrevista quem tivesse 

habilitação e pudesse dirigir carros 

e motos. Quantos candidatos a esse 

emprego passaram para a segunda fase 

da entrevista?

• A) 11

• B) 12

• C) 13

• D) 14

• E) 16
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Raciocínio Lógico e Matemático / Lógica e Raciocínio Lógico / Tabela-verdade

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q22.

É verdade que todos os médicos

brasileiros têm diploma universitário

e alguns médicos fazem concurso.

Além disso, alguns médicos fazem

alguma especialização. A partir dessas

afirmações, é correto concluir que

• A) todos os médicos fazem concurso.

• B) os médicos que fazem concurso também

fazem especialização.

• C) se um médico faz especialização, então ele

não faz concurso.

• D) nenhum médico que faz concurso tem

diploma universitário.

• E) nem todos os médicos fazem

especialização.
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Raciocínio Lógico e Matemático / Operações lógicas sobre proposições / Negação de uma proposição; Conjugação de duas proposições; Disjunção

de duas proposições; Proposição condicional; Proposição bicondicional; Tautologias e contradições: definição de tautologia; definição de

contradição; Álgebra das proposições: propriedade idempotente; Propriedade comutativa; Propriedade associativa; Propriedade distributiva;

Propriedade de absorção; Conjunto-verdade; Leis de Morgan

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q23.

Dada a disjunção exclusiva “Ou Carlos é

advogado ou Luíza é professora”, a sua

negação será dada por

• A) “Se Carlos é advogado, então Luiza é

advogada”.

• B) “Se Luiza não é advogada então Carlos é

professor”.

• C) “Carlos é advogado se, e somente se, Luiza

é professora”.

• D) “Se Luiza é advogada, então Carlos é

professor”.



• E) “Carlos é professor se, e somente se, Luiza

é advogada”.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q24.

O ISBN (International Standard Book Number) é um sistema internacional de identificação de livros e softwares, que utiliza

números para classificá-los por título, autor, país, editora e edição. Atualmente, consiste em um código de treze dígitos, que

funciona como um “documento de identidade” da obra e que pode ser associado a um código de barras, como ilustrado na

imagem abaixo.

Dos treze dígitos do ISBN, o último é um dígito verificador, que tem a finalidade de permitir a detecção de erros de digitação. O

13º digito do ISBN é calculado da seguinte forma:

− Passo 1: Cada um dos doze primeiros dígitos é multiplicado por 1 ou por 3, alternadamente (começando com o fator 1).

− Passo 2: Os produtos do passo 1 são somados.

− Passo 3: Calcula-se o resto deixado por essa soma na divisão por 10.

− Passo 4: Toma-se a diferença entre 10 e esse resto, a menos que o resto seja zero. Nesse caso, o próprio zero é tomado

como dígito verificador.

Suponha que, no sistema de uma dada biblioteca, o ISBN exibido acima seja digitado com um único erro: a troca de posições

entre o 7º e o 8º dígito. Nesse caso, o sistema calcularia o dígito verificador a partir dos doze primeiros dígitos e acusaria o

problema, pois, em vez de 5, o valor esperado para esse último dígito seria

• A) 7.

• B) 2.

• C) 5.

• D) 0.

• E) 9.
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Q25.

De acordo com a classificação dos órgãos públicos, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que aponta aclassificaçãocorrespondente. “São

os originários da Constituição e representativos dos três Poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e sujeitos apenas

aos controles constitucionais de um sobre o outro; suas atribuições são exercidas por agentes políticos.” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito

administrativo. 30.ed. Rev., atual. eampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

• A) Órgãosautônomos.

• B) Órgãosindependentes.

• C) Órgãossuperiores.

• D) Órgãoscentrais.

• E) Órgãossubalternos.
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Q26.

Considerando a Organização Administrativa Brasileira, é correto afirmar que

• A) a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são entidades estatais.

• B) o Brasil é uma confederação formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal.

• C) os poderes e competências dos Municípios são delimitados por ato do Presidente da República.

• D) as empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração direta da União, dos Estados-membros e dos Municípios.

• E) Os Ministérios são órgãos autônomos, unipessoais, integrantes da administração indireta, porém vinculados à Presidência da República.
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Noções Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Princípios

Fonte: ESPECIALISTA NA EDUCAçãO - ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q27.

A União, em matéria de educação, tem responsabilidades partilhadas com Estados e Municípios. Além de organizar e manter o

sistema federal de ensino, deve atuar na função redistributiva e supletiva. A função redistributiva está baseada no princípio da

• A) equidade

• B) acessibilidade.

• C) legalidade.

• D) simetria.

• E) isonomia.
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Q28.

Tendo em vista a legislação, a doutrina e a

jurisprudência de Direito Administrativo,

assinale a alternativa correta.

• A) O poder de polícia do Estado, as cláusulas

exorbitantes presentes nos contratos

administrativos e a definição de privilégios

tributários para as pessoas jurídicas de

direito público são prerrogativas conferidas

à Administração Pública em decorrência do

princípio da indisponibilidade do interesse

público.



• B) Consoante a doutrina, são exceções

constitucionais ao princípio da legalidade

a edição de medidas provisórias e as

situações de estado de defesa e estado de

sítio.

• C) Consubstanciam-se em bens de uso comum

do povo os bens que a Administração

Pública mantém para o uso normal da

população, de uso livre ou gratuito, sendo

vedada a cobrança de taxas pelo seu uso.

• D) São características dos bens públicos a

impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a

onerabilidade.

• E) A conveniência e a oportunidade são

consideradas elementos nucleares do poder

vinculado.
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Q29.

A respeito da organização da Administração Pública, assinale a alternativacorreta.

• A) Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos ConselhosProfissionais, submetem-se ao regime de precatórios.

• B) O regime jurídico de direito privado das empresas públicas é parcialmente derrogado por normas de direito público, cenário este que a doutrina denomina

de regimejurídicohíbrido.

• C) A dotação patrimonial, no que tange às fundações instituídas pelo Poder Público, deveserinteiramentepública.

• D) Quanto à forma de organização, as sociedades de economia mista podem ser estruturadas sob qualquer das formas admitidasemdireito.

• E) Descentralização por serviço é a que se verifica quando, por meio de contrato, transfere-se a execução de determinado serviçopúblicoàpessoa

jurídicadedireito privado.

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

Noções Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q30.

Considerando que Rita é servidora que ocupa cargo público efetivo e João é advogado, servidor de carreira não efetivo no

serviço público, conforme o tratamento constitucional dado aos servidores públicos, levando em conta apenas os dados ora

apresentados, é correto afirmar que

• A) Rita pode exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais

mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.

• B) Rita e João podem exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.

• C) João pode exercer função de confiança e Rita pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais

mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de assessoramento.

• D) João pode exercer função de confiança, e Rita e João podem exercer cargo em comissão nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.

• E) Rita e João podem exercer função de confiança e cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos

previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.
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Noções Direito Administrativo / Agentes públicos / Poderes, deveres e prerrogativas

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q31.



No que concerne aos direitos garantidos

pela Constituição Federal ao servidor

público, é correto afirmar que

• A) o direito de greve será exercido nos termos

e nos limites definidos em ato específico.

• B) é lícita a vinculação ou equiparação de

quaisquer espécies remuneratórias para

o efeito de remuneração de pessoal do

serviço público.

• C) os cargos, empregos e funções públicas são

acessíveis aos brasileiros que preencham

os requisitos estabelecidos em lei, vedados

aos estrangeiros.

• D) os vencimentos dos cargos do Poder

Legislativo e do Poder Judiciário poderão

ser superiores aos pagos pelo Poder

Executivo.

• E) a lei reservará percentual dos cargos

e empregos públicos para as pessoas

portadoras de deficiência e definirá os

critérios de sua admissão.
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Noções Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q32.

Considere hipoteticamente que o Distrito Federal tenha realizado concurso público para provimento de cargos efetivos junto à

Administração pública direta, a serem exercidos em uma secretaria específica. O edital do referido certame reservou 2% das vagas para serem preenchidas por

pessoas com deficiência. No prazo estabelecido, o edital foi impugnado sob o fundamento de

ofensa à Lei que estabelece o percentual mínimo de vagas destinadas a pessoas com deficiência. A impugnação

• A) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

• B) improcede, uma vez que a lei não fixa percentual mínimo de vagas, sendo este definido no caso concreto, por decisão de

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

• C) procede, mas, considerando que o provimento de cargo público compete ao Chefe do Poder Executivo, este pode, se

assim entender, expor os motivos pelos quais não reservou o percentual mínimo de 15%.

• D) improcede, uma vez que o edital obedeceu a lei reservando o percentual mínimo de 2% de vagas a serem destinadas a

pessoas com deficiência.

• E) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar 10% das vagas para serem

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Provimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q33.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a investidura em cargo público

• A) se dará com a nomeação do servidor no cargo público.

• B) somente se dará com a entrada em exercício no cargo público.

• C) ocorrerá com a posse.

• D) ocorrerá com a posse na hipótese de cargo efetivo e com a nomeação na hipótese de cargo em comissão.

• E) ocorrerá com a nomeação para cargo efetivo e com a entrada em exercício para cargo em comissão.

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

Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Vacância



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q34.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, sobre a vacância de cargos públicos, considere:

I. Decorre da promoção do servidor.

II. Dá-se em razão da posse do servidor em outro cargo inacumulável.

III. Decorre da exoneração do servidor.

IV. Decorre da readaptação do servidor.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, III e IV, apenas.

• C) II, III e IV, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q35.

Saulo, ocupante de cargo efetivo do Poder Executivo federal, foi informado que seu cargo fora deslocado para outro órgão da Administração direta federal, no

qual deveria passar a atuar. De acordo com as disposições da Lei no 8.112/90, trata-se do instituto da

• A) remoção, que somente pode ocorrer de ofício por inequívoca necessidade de serviço e observada a equivalência de vencimentos.

• B) remoção de ofício, que pressupõe, entre outros requisitos, o mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

• C) redistribuição, que pressupõe, entre outros requisitos, a manutenção da essência das atribuições do cargo.

• D) redistribuição, que, todavia, somente pode ser aplicada em relação a cargos vagos, assegurando a Saulo o direito de permanecer no órgão de origem.

• E) redistribuição do servidor, que pode ser a pedido ou de ofício, pressupondo, entre outros requisitos, a compatibilidade de atribuições.
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Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Direitos e vantagens

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q36.

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo,

restou negada pela Administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.



• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Regime disciplinar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q37.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, que dispõe acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, o servidor que procede de forma desidiosa,

omitindo-sequantoaatosdefiscalização e de supervisão que deveria praticar de ofício, de forma reiterada, está sujeito a penalidade disciplinar de

• A) advertência.

• B) suspensãodeaté30(trinta)dias.

• C) suspensãodeaté90(noventa)dias.

• D) demissão.

• E) remoção.
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Noções Direito Administrativo / Regime jurídico único / Rresponsabilidade civil, criminal e administrativa

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q38.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a responsabilidade civiladministrativa resulta de ato

• A) omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• B) apenas comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• C) omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, bem como fora deles.

• D) apenas omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• E) apenas comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, bem como fora deles.

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

Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q39.

O chefe de uma determinada repartição pública fiscaliza permanentemente os atos praticados pelos seus agentes subordinados, com o intuito de mantê-los

dentro dos padrões legais. Trata-se de típico exemplo de poder

• A) disciplinar.

• B) normativo.

• C) hierárquico.

• D) de polícia.

• E) regulamentar.
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Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q40.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

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



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

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

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q41.

No tocante aos poderes administrativos

e ao uso e abuso de poder, assinale a

alternativa correta.

• A) O desvio de poder ocorre quando o

agente público atua fora dos limites de sua

competência.

• B) Cabe ao Poder Judiciário, no uso de

sua função típica, analisar os atos

administrativos da autoridade pública no

que tange aos aspectos da legalidade e do

mérito administrativo.

• C) Compete privativamente ao Presidente

da República dispor, mediante decreto,

sobre a organização e o funcionamento

da administração federal, ainda quando

implique em aumento de despesa.

• D) Discricionariedade, autoexecutoriedade,

coercibilidade e competência são atributos

do poder de polícia.

• E) Compete exclusivamente ao Congresso

Nacional, dentre outras hipóteses, sustar

os atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar.
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Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q42.

A Administração pública, em regular fiscalização a estabelecimentos comerciais, autuou e impôs multa aos infratores das normas que disciplinavam o segmento.

Essa atuação da Administração é expressão do poder

• A) de polícia, sendo o ato de imposição de multa dotado do atributo da discricionariedade.

• B) de polícia, sendo o ato de imposição de multa dotado de exigibilidade e coercibilidade.

• C) disciplinar, dotado do atributo de autoexecutoriedade.

• D) regulamentar, que permite que a Administração institua e aplique multas pecuniárias aos administrados.

• E) regulamentar, em sua faceta de poder de polícia, que permite que a Administração institua multas pecuniárias aos administrados.

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

Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC

Q43.

Quando o agente público atua fora dos limites de sua competência ele comete:

• A) desvio de poder.

• B) omissão.



• C) improbidade administrativa.

• D) excesso de poder.

• E) prevaricação.
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Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia

Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP

Q44.

Assinale a alternativa que apresenta

os elementos que formam o ato

administrativo.

• A) Agentedesignado,função,alçada,interesse

ebeneficiado.

• B) Agenteinstituidor,âmbito,material,normae

legalidade.

• C) Agentecompetente,objeto,forma,motivoe

fim.

• D) Agenteatribuído, amplitude, lícito,moral e

fato.

• E) Agente delegado, área, papel, conteúdo e

bem.
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Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Atributos

Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q45.

Entre os atributos inerentes aos atos administrativos vinculados, inserem-se

I. Tipicidade.

II. Imperatividade.

III. Discricionariedade.

IV. Presunção de legitimidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) II e III.

• C) I, III e IV.

• D) III e IV.

• E) II e IV.
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Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC



Q46.

Determinado ente público realizou uma licitação para a contratação de fornecimento de merenda nas unidades escolares. O

administrador público responsável pela secretaria que promoveu a licitação soube que o licitante vencedor do certame era seu

desafeto político. Indicando a superveniência de fato que teria tornado desnecessário o contrato, revogou a licitação. O ano

letivo foi iniciado sem que o fornecimento de merenda estivesse equacionado, razão pela qual a administração iniciou outro

procedimento licitatório. O ato de revogação praticado pelo administrador

• A) pode ser questionado judicialmente, sob a alegação de desvio de finalidade, demonstrando que sua edição se fundava em

motivo diverso daquele externado.

• B) não pode ser revisto, considerando que se inseriu no âmbito da discricionariedade administrativa, que não admite controle

externo.

• C) possui vício, considerando que deveria ter sido anulada a licitação.

• D) deve ser impugnado judicialmente, por vício de motivação, ensejando a anulação.

• E) possui vício de finalidade, podendo ser revogado, determinando-se o reaproveitamento do procedimento de licitação.
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Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q47.

Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial e

respeitados os direitos adquiridos, a Administração

• A) não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares.

• B) pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade.

• C) pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.

• D) pode revogá-lo, porque dele se originam direitos.

• E) não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.
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Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q48.

Os atos administrativos vinculados, quando editados pela Administração pública com vícios,

• A) são nulos caso apresentem vícios de legalidade, o que impede o aproveitamento dos mesmos e dos direitos deles

decorrentes.

• B) podem ensejar convalidação, como nos casos de vícios de finalidade e objeto, desde que seja materialmente possível a

recomposição da situação ao status anterior à edição dos mesmos.

• C) podem ser convalidados no caso de serem sanáveis os vícios de legalidade que o maculam, como, por exemplo, em se

tratando de vício de forma.

• D) não admitem convalidação, instituto típico e exclusivo dos atos discricionários, na medida em que compreendem juízo de

oportunidade e conveniência pelo administrador.

• E) devem ser editados pelas autoridades competentes, estabelecidas na lei específica que autorizou a edição dos atos, o que

impede o exercício da convalidação, pois significaria alteração de lei por meio de ato administrativo.
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Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito, classificação

Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP

Q49.

Serviço público é a atividade realizada no 

âmbito das atribuições da Administração, 

inserida no Executivo, em que o poder 

público propicia algo necessário à vida



coletiva. Assinale a alternativa que 

apresenta o elemento da definição de 

serviço público a que se refere.

• A) Atividadeprestacional.

• B) Atividadefiscalizadora.

• C) Atividadearrecadacional.

• D) Atividadenormatizadora.

• E) Atividadeoperacional.
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Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC

Q50.

Identificada possível irregularidade na celebração de contrato de prestação de serviços por órgão da administração direta federal, prevê a Constituição da

República que

• A) o Tribunal de Contas da União sustará a execução do contrato, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Poder Judiciário.

• B) a Câmara dos Deputados aplicará aos responsáveis as sanções previstas na Constituição e em lei.

• C) o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

• D) o Tribunal de Contas da União procederá à tomada de contas do Presidente da República, devendo julgá-las num prazo de 60 dias a contar de seu

recebimento, independentemente de outras manifestações.

• E) a Comissão mista permanente de orçamento determinará à autoridade responsável que sane a irregularidade e, se não atendida em 5 dias, promoverá a

sustação do contrato.
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Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q51.

Um Estado X contratou uma empresa

para os serviços de limpeza e manutenção

predial do Centro Administrativo, onde

está localizada a sede do Governo do

Estado e suas Secretarias. A empresa

em questão fornece diariamente toda a

mão de obra para a limpeza, assim como

o material necessário para a consecução

dos serviços. Pode-se considerar, nesse

caso, que a execução do serviço público

é

• A) Indireta / Descentralizada.

• B) Direta / Centralizada.

• C) Indireta / Centralizada.

• D) Direta / Descentralizada.

• E) Direta / Desconcentralizada.
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Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação, concessão, permissão, autorização

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q52.

Em um contrato de concessão de serviços públicos, a Administração pública, que figura como poder concedente, está 

enfrentando problemas orçamentário-financeiros, o que vem ensejando atraso no pagamento da remuneração à concessionária. 



 

Essa descrição indica

• A) que se trata de um contrato de concessão comum, cuja estrutura demanda remuneração mensal por parte da

Administração pública ao concessionário.

• B) que a concessionária pode interromper a prestação dos serviços se o atraso na remuneração exceder 60 dias.

• C) a impossibilidade de interrupção da prestação de serviços, dada a essencialidade dos mesmos, o que somente pode ser

viabilizado por decisão judicial.

• D) que se trata de um contrato de concessão patrocinada, posto que, diferentemente da concessão comum e da concessão

administrativa, depende de contraprestação mensal à concessionária.

• E) a possibilidade de rescisão unilateral por parte da concessionária se o atraso superar 90 dias.
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Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q53.

O controle dos atos administrativos, quando exercido pelos Tribunais de Contas, se exterioriza por meio da edição de

• A) decisões administrativas, com natureza de ato administrativo, nos processos de tomadas de contas, podendo servir como

título executivo para as multas impostas aos responsáveis.

• B) decisões jurisdicionais nos processos de verificações de licitações e auditorias de contratações, na medida em que devem

julgar referidos atos regulares ou irregulares.

• C) decisões de cunho administrativo, cujo conteúdo analisa os aspectos de legalidade dos atos e contratos celebrados pela

Administração pública, vedada ingerência nos aspectos discricionários.

• D) atos administrativos de natureza decisória, passíveis de revisão pelo próprio juízo emissor ou pelo Judiciário até o trânsito

em julgado.

• E) atos administrativos, quando não tiverem conteúdo condenatório e atos sancionatórios, quando impuserem sanções,

inadmitida revisão, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, pois se trata do órgão de controle do

Judiciário e do Executivo.

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

Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q54.

ArespeitodocontroledaAdministraçãoPública,assinaleaalternativacorreta.

• A) No processo de revisão, no âmbito daAdministração Federal, é admitida a reformatio in pejus, desde que haja a possibilidade de manifestação prévia do

recorrente.

• B) Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento da segunda instânciaadministrativa.

• C) Osistemafrancêsémarcadopeladualidade dejurisdição,tendoemvistaque,aoladodo PoderJudiciário,oordenamentocontempla

umaJustiçaAdministrativacompetentepara dirimir conflitos de interesse envolvendo a AdministraçãoPública.

• D) O controle ministerial exercido pelos Ministériossobreosórgãosdesuaestrutura administrativa caracteriza controle interno porvinculação.

• E) Éconstitucionalaexigênciadedepósitoou arrolamentopréviodedinheirosoubenspara admissibilidadederecursoadministrativo.

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

Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q55.

NÃO é medida juridicamente válida de controle da atividade administrativa pelos órgãos do Poder Legislativo

• A) a sustação de contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo, em face de ilegalidades neles constatadas.

• B) a convocação de autoridades diretamente subordinadas ao Chefe do Poder Executivo para prestar informações sobre assunto previamente determinado.

• C) a aprovação prévia de contratos e convênios firmados pelo Poder Executivo, cujo valor ultrapasse patamar estabelecido em lei complementar.

• D) a sustação de atos normativos do Poder Executivo, que forem produzidos extra, ultra ou contra legem.



• E) o julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo.

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

Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q56.

Uma chuva tropical causou inundações em diversos pontos de uma cidade, do que decorreram relevantes prejuízos aos

moradores desses locais, em variados graus e extensão. O poder público

• A) pode alegar a ocorrência de caso fortuito ou força-maior para se escusar de indenizar os administrados pelos prejuízos

ocorridos, não sendo relevante haver culpa de seus agentes pela má conservação da rede de drenagem.

• B) deve comprovar a inexistência de culpa de seus agentes na manutenção e conservação do sistema de drenagem

municipal, tendo em vista que a ausência de culpa afasta a responsabilidade de qualquer ente público.

• C) deverá demonstrar que não houve falha no serviço público, tendo a capacidade de drenagem do sistema sido superada

pelo desproporcional volume e intensidade das chuvas, para se escusar da responsabilização perante cada um dos

administrados lesados.

• D) responde integral e objetivamente pelos prejuízos ocorridos no caso, tendo em vista que a responsabilidade objetiva

constitucional aplicável ao poder público é do tipo pura, não admitindo qualquer excludente.

• E) em casos de força-maior, responde subjetiva mente, cabendo aos prejudicados demonstrar culpa individualizada dos

agentes públicos envolvidos no setor público envolvido.

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

Noções de Direito Constitucional / Direito Constitucional / Natureza, conceito e objeto

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q57.

Consoante à Constituição Federal de

1988, a República Federativa do Brasil

rege-se nas suas relações internacionais

pelos seguintes princípios, EXCETO

• A) concessão de asilo político.

• B) autodeterminação dos povos.

• C) cooperação entre os povos para o progresso

da humanidade.

• D) não-intervenção.

• E) soberania nacional.

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Constituinte

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q58.

O voto secreto, utilizado para a escolha de Deputados Federais, conforme assegurado pela Constituição Federal, poderia, em tese, ser abolido do ordenamento

jurídico brasileiro

• A) pelo Poder Constituinte Originário e pelo Poder Constituinte Derivado Reformador.

• B) por Tratado Internacional ratificado pelo Congresso Nacional.

• C) por plebiscito.

• D) pelo Poder Constituinte Originário, apenas.

• E) por referendo.

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

Noções de Direito Constitucional / Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q59.

No sistema de controle difuso de constitucionalidade adotado pela Constituição Federal de 1988, a suspensão da execução, no

todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, compete ao

• A) Senado Federal.

• B) Superior Tribunal de Justiça.

• C) Procurador Geral da República.

• D) Congresso Nacional.

• E) Presidente da República.

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

Noções de Direito Constitucional / Regimes políticos e formas de governo

Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINSITRATIVO / Pref. Mogi das Cruzes/SP / 2016 / VUNESP

Q60.

Comparativamente, Governo e Estado são entes diferenciados por várias características. Assinale, entre as

alternativas seguintes, a que exprime corretamente uma

dessas características.

• A) O Estado é elemento condutor do Governo.

• B) O Governo é elemento condutor do Estado.

• C) O Governo tem atribuições simbólicas.

• D) O Estado compõe o Governo e representa uma função administrativa.

• E) Os órgãos do Governo executam sem responsabilidade técnica.

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

Noções de Direito Constitucional / A repartição de competência na Federação

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q61.

Dentre as competências a seguir,

qual alternativa corresponde a(s)

competência(s) restrita(s) do Município?

• A) Promover, no que couber, adequado

ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso, do

parcelamento e da ocupação do solo

urbano.

• B) Seguridade social.

• C) Organização, garantias, direitos e deveres

das polícias civis.

• D) Combater as causas da pobreza e os fatores

de marginalização, promovendo a integração

social dos setores desfavorecidos.

• E) Operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação, ainda que as operações

e as prestações se iniciem no exterior.

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: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP



Q62.

De acordo com o disposto no art. 5º da

Constituição Federal de 1988, constitui

direito individual ou coletivo, EXCETO

• A) a liberdade ao cidadão de manifestar seu

pensamento, sendo inclusive lhe garantido

o direito ao anonimato.

• B) a prestação, nos termos da lei, de assistência

religiosa nas entidades civis e militares de

internação coletiva.

• C) a liberdade da expressão da atividade

intelectual, artística, científica e de

comunicação, independentemente de

censura ou licença.

• D) a liberdade do exercício de qualquer

trabalho, ofício ou profissão, atendidas

as qualificações profissionais que a lei

estabelecer.

• E) a plena liberdade de associação para fins

lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q63.

Em concordância com a Constituição

Federal, além de outros que visem à

melhoria de sua condição social, é direito

do trabalhador urbano e rural

• A) jornada de seis horas para o trabalho

realizado em turnos ininterruptos de

revezamento, ainda que haja negociação

coletiva em sentido diverso.

• B) ação, quanto aos créditos resultantes das

relações de trabalho, com prazo prescricional

de dois anos para os trabalhadores urbanos

e rurais, até o limite de cinco anos após a

extinção do contrato de trabalho.

• C) igualdade de direitos entre o trabalhador

com vínculo empregatício permanente e o

trabalhador avulso.

• D) assistência gratuita aos filhos e dependentes

desde o nascimento até 6 (seis) anos de

idade em creches e pré-escolas.

• E) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo

do empregador, sem excluir a indenização

a que este está obrigado, quando incorrer

somente com dolo.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q64.

De acordo com a Constituição Federal

de 1988, quais dos seguintes cargos são

privativos de brasileiros natos?



• A) Senador, Presidente e Vice-Presidente da

República.

• B) Oficial das Forças Armadas, Deputado

Federal e Ministro do Superior Tribunal de

Justiça.

• C) Oficial das Forças Armadas, Ministro do

Supremo Tribunal Federal e Ministro de

Estado da Defesa.

• D) Ministros de Estado, Ministro do Supremo

Tribunal Federal e Ministro do Superior

Tribunal de Justiça.

• E) Presidente da Câmara dos Deputados,

Presidente do Senado Federal e Presidente

das Assembleias Legislativas.

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

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

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q65.

Referente aos direitos e às garantias

fundamentais previstos na Constituição

Federal, assinale a alternativa correta.

• A) A autoridade pública somente pode penetrar

em um domicílio com ordem judicial e desde

que durante o dia.

• B) É plena a liberdade de associação para

quaisquer fins, inclusive a de caráter

paramilitar.

• C) Constitui crime inafiançável e imprescritível

a ação de grupos armados, civis ou militares,

contra a ordem constitucional e o Estado

Democrático.

• D) Nenhum brasileiro, nato ou naturalizado,

será extraditado.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Dos partidos políticos

Fonte: AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2013 / FCC

Q66.

O transfuguismo partidário é admitido no Direito Constitucional brasileiro, sem perda de cargo eletivo, para

• A) evitar desvio episódico do programa partidário.

• B) viabilizar candidatura não acolhida no partido de origem.

• C) aderir a partido governista já existente.

• D) aderir a partido oposicionista já existente.

• E) fundar novo partido.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Estados Federados e do Distrito Federal

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q67.

Segundo o artigo 25, § 3º da Constituição Federal, os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, mediante:



• A) consulta popular e prévia autorização do Supremo Tribunal Federal.

• B) decreto.

• C) permissão da União.

• D) permissão do Supremo Tribunal Federal.

• E) lei complementar.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Municípios

Fonte: OFICIAL DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q68.

Vereador de Município praticou os seguintes atos:

I. Cometeu crime doloso contra a vida de Prefeito de Município vizinho, executado na sede da respectiva Prefeitura.

II. Ofendeu moralmente membro do Congresso Nacional ao prestar testemunho perante comissão parlamentar de inquérito

instaurada em âmbito federal e sediada no Distrito Federal.

III. Manifestou-se, em discurso realizado no plenário da Câmara dos Vereadores da qual é membro, contrariamente à união

civil de pessoas do mesmo sexo, ao defender projeto de lei por ele apresentado.

Considerando a disciplina da Constituição Federal sobre imunidades parlamentares, o vereador NÃO poderá ser

responsabilizado civil, penal e administrativamente pela prática, APENAS, do ato

• A) II.

• B) III.

• C) I, enquanto durar seu mandato e, em qualquer tempo, pela conduta III.

• D) I, enquanto durar seu mandato e, em qualquer tempo, pela conduta II.

• E) II e III, enquanto durar seu mandato.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q69.

Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas no 

que concerne à Constituição Federal de 

1988. 

 

 

I. Ao servidor ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime 

geral de previdência social. 

 

 

II. O regime de previdência privada, de 

caráter complementar e organizado 

de forma autônoma em relação ao 

regime geral de previdência social, será 

facultativo, baseado na constituição 

de reservas que garantam o benefício



contratado, e regulado por lei 

complementar. 

 

 

III. Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável ficará 

em disponibilidade, com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço, até 

sua adequada reintegração em outro 

cargo. 

 

 

IV. Os proventos de aposentadoria e as 

pensões, por ocasião de sua concessão, 

poderão exceder a remuneração do 

respectivo servidor, no cargo efetivo 

em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da 

pensão.

• A) Apenas I e II.

• B) Apenas III e IV.

• C) Apenas I, III e IV.

• D) Apenas I, II e III.

• E) Apenas II, III e IV.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Fundamento, atribuições e garantias de independência

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q70.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional

• A) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

• B) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União

indicados pelo Presidente da República.

• C) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

• D) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal

Federal.

• E) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação

legislativa.

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

Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Forma e sistema de governo, Chefia de Estado e Chefia de Governo; Atribuições e

responsabilidades do Presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q71.

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO representa uma das atribuiçõesdoPresidentedaRepública.

• A) ConvocarepresidiroConselhoda República eoConselhodeDefesaNacional.

• B) Nomearosmagistrados,noscasosprevistos na Constituição, e o Advogado-Geral daUnião.

• C) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo doCongressoNacional.

• D) Comutar penas, com audiência, se necessário,dosórgãosinstituídosemlei.

• E) Prestar, anualmente, ao CongressoNacional,dentrodecentoevintediasapós aaberturadasessãolegislativa,ascontas referentesaoexercícioanterior.

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

Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Fundamento, atribuições e garantias



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q72.

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca do Estatuto daMagistratura.

• A) DeveserestabelecidoporLeiOrdináriade iniciativadoPoderExecutivo.

• B) É instituído por Lei Complementar de iniciativadoCongressoNacional.

• C) SerádispostoporLeiOrdináriadeinciativa doSenadoFederal.

• D) DeveserestabelecidoporLeiOrdináriade iniciativadoCongressoNacional.

• E) É instituído por Lei Complementar de iniciativadoSupremoTribunalFederal.
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Noções de Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q73.

Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

• A) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República,

depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma

recondução.

• B) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de

autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

• C) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria

absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.

• D) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo.

• E) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre

integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros

do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Defesa

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q74.

Assinale a alternativa correta acerca do

estado de defesa e do estado de sítio,

conforme disposto na Constituição

Federal.

• A) O Presidente da República pode

decretar estado de defesa por tempo

indeterminado.

• B) Na vigência do estado de defesa, a prisão

por crime contra o Estado só pode ser

determinada pelo juiz competente.

• C) O Presidente da República pode,

independentemente de autorização

do Congresso, decretar o estado de

sítio.

• D) O decreto do estado de sítio indicará sua

duração, as normas necessárias a sua

execução e as garantias constitucionais que

ficarão suspensas, e, depois de publicado,

o Presidente da República designará o

executor das medidas específicas e as

áreas abrangidas.



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

Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Sítio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q75.

Face a comoção grave de repercussão nacional, sendo decretado o estado de sítio, Alberto, brasileiro maior e capaz e domiciliado no Estado de Roraima,

resolveu se mudar para o Estado do Rio Grande do Sul, porém ao chegar no aeroporto, Otávio, agente da Polícia Federal, legalmente e no exercício de

atribuições do Poder Público, proibiu a sua locomoção para outro Estado, mantendo-o contra sua vontade no Estado de Roraima. Segundo a Constituição

Federal, Alberto, na vigência do estado de sítio

• A) poderá viajar desde que impetre habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, cuja competência é originária.

• B) tem direito líquido e certo e, assim, impetrará habeas corpus ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que permitirá sua viagem.

• C) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade desde que impetre habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, cuja competência é originária.

• D) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade desde que impetre habeas corpus ao Juiz do Tribunal Militar, que requisitará informações à Policia

Federal.

• E) em regra, terá que se sujeitar a ordem da autoridade e deverá permanecer no Estado de Roraima.
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Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Das Forças Armadas

Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC

Q76.

Por força de previsão expressa na Lei Federal nº 8.239, de 1991, será atribuído serviço alternativo ao serviço militar obrigatório aos que, em tempo de paz, após

alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter

essencialmente militar. O mesmo diploma legal define, ademais, o que se entende por serviço alternativo, a ser prestado em substituição às atividades de

caráter essencialmente militar.

As previsões legais em questão são

• A) compatíveis com a Constituição da República, que admite, nessas condições, a possibilidade de exercício de objeção de consciência em relação a

atividades de caráter essencialmente militar.

• B) compatíveis com a Constituição da República apenas no que se refere à possibilidade de exercício de objeção de consciência por motivo de convicção

filosófica ou política.

• C) incompatíveis com a Constituição da República, que não prevê a possibilidade de atribuição de serviço alternativo na hipótese em tela, estabelecendo a

suspensão de direitos políticos como consequência à recusa ao cumprimento de serviço militar.

• D) incompatíveis com a Constituição da República, que admite o exercício de objeção de consciência para recusa a obrigação imposta por lei a todos, mas

não a admite em relação ao serviço militar obrigatório, por ser este previsto em sede constitucional.

• E) incompatíveis com a Constituição da República, que não admite a possibilidade de recusa ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta.
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Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Da Segurança Pública

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q77.

Considere as seguintes atividades: 

 

 

 

I. Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. 

 

II. Apuração de crime de furto de equipamentos de propriedade da União. 

 

III. Proteção de esculturas instaladas em parques municipais. 

 

IV. Prevenção à prática de crimes de contrabando e descaminho. 

 

 



De acordo com a Constituição Federal, essas atividades são atribuições das

• A) I − polícia militar; II − polícia federal; III − polícia militar; IV − polícia civil.

• B) I − guarda municipal; II − polícia federal; III − guarda municipal; IV − polícia militar.

• C) I − polícia federal; II − polícia civil; III − polícia militar; IV − polícia militar.

• D) I − polícia militar; II − polícia federal; III − guarda municipal; IV − polícia federal.

• E) I − polícia militar; II − polícia federal; III − polícia civil; IV − polícia federal.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Base e objetivos da ordem social

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q78.

É correto afirmar que o controle social formal é representado, entre outras, pelas seguintes instâncias:

• A) Igreja, Família e Opinião Pública.

• B) Escola, Igreja e Polícia.

• C) Forças Armadas, Polícia e Escola.

• D) Polícia, Forças Armadas e Ministério Público.

• E) Família, Escola e Ministério Público.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da seguridade social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q79.

Ao disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República estabelece que

• A) as contribuições sociais do empregador e da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade

econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

• B) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social não poderá contratar com o Poder Público, mas dele poderá receber incentivos fiscais ou

creditícios, com vistas à sua recuperação financeira, nas hipóteses previstas em lei.

• C) a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos e as do importador de

bens ou serviços do exterior serão não-cumulativas.

• D) as contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social só poderão ser exigidas no exercício financeiro seguinte àquele em que haja

sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, desde que decorridos noventa dias da data da publicação da lei.

• E) a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, dispensada a respectiva contrapartida de recursos.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da educação, da cultura, do desporto

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q80.

A educação dos portadores de deficiência, segundo a Constituição Federal de 1988, deve se dar

• A) em escolas especializadas, públicas ou privadas, prioritariamente.

• B) de forma segregada.

• C) até os seis anos de idade na rede pública.

• D) de modo facultativo, em sistema de cotas.

• E) na rede regular de ensino, preferencialmente.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da ciência e tecnologia



Fonte: ADVOGADO / UNESP / 2012 / VUNESP

Q81.

Analise as seguintes afirmativas.

I. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

II. A pesquisa científica avançada receberá financiamento direto do Estado, tendo em vista o progresso público e o retorno financeiro das ciências.

III. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e

regional.

IV. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições

especiais de trabalho.

Considerando o disposto, expressamente, no texto constitucional, está correto somente o que se afirma em

• A) I e II.

• B) I, II e III.

• C) I, III e IV.

• D) II e III.

• E) II, III e IV.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da comunicação social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/COMUNICAçãO SOCIAL/JORNALISMO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q82.

De acordo com o Art. 220 da Constituição, a publicação de um veículo impresso

• A) é atividade privativa de brasileiros natos.

• B) é monitorada pelo Ministério das Comunicações.

• C) é regulada pela Biblioteca Nacional.

• D) é vedada ao capital estrangeiro.

• E) independe de licença de autoridade.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Do meio ambiente

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC

Q83.

Considere:

I. Ao Poder Público incumbe definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão vedadas por

lei, estando também vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

II. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei de âmbito federal, sem o que não poderão ser instaladas.

III. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

IV. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização

far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Nos termos da Constituição Federal, está correto o que se afirma em

• A) II, III e IV, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) I, II, III e IV.

• D) I e IV, apenas.



• E) II e III, apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da família, da criança, do adolescente, do idoso

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC

Q84.

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao ofensor o juiz

• A) de imediato poderá aplicar a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre

estes e o agressor.

• B) só poderá proibir o contato físico com a ofendida, depois do trânsito em julgado da sentença e se não houver reconciliação do casal.

• C) não poderá, em nenhuma hipótese, estender a proibição de aproximação da ofendida aos dependentes menores, ou restringir-lhe ou suspender-lhe as

visitas.

• D) poderá suspender a posse ou restrição de porte de arma de fogo, ainda que se trate de integrante de órgãos policiais, independentemente de

comunicação ao órgão competente ou autoridade a que esteja subordinado.

• E) não poderá proibir a frequentação de qualquer outro lugar exceto o ambiente familiar, embora naquele também possa encontrar-se a ofendida.
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Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Dos índios

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC

Q85.

Em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a Constituição da República estabelece que

• A) se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

• B) poderão, após deliberação do Congresso Nacional, ser desocupadas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no

interesse da soberania do País, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

• C) terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, as

cooperativas de atividade garimpeira.

• D) são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar.

• E) poderão, com autorização do Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, ter seus recursos hídricos aproveitados, excluídos os potenciais

energéticos, ficando-lhes contudo assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
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Noções De Direito Processual Penal / Inquérito policial; Notícias criminais

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q86.

O inquérito policial

• A) é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público,

desde que, neste último caso, tenha sido este o órgão responsável pela investigação.

• B) acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

• C) que apresentar vício contaminará eventual ação penal subsequente proposta com base nos elementos por ele colhidos.

• D) gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início de ação penal, ainda que tenha por fundamento a

existência de novas provas.

• E) é um procedimento escrito, obrigatório e preparatório da ação penal, imprescindível para embasar o oferecimento da

denúncia.
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Noções De Direito Processual Penal / Ação penal: espécies

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC



Q87.

Nos crimes de ação penal de iniciativa privada,

• A) a renúncia ao exercício do direito de queixa se estenderá a todos os querelantes.

• B) a renúncia é ato unilateral, voluntário e necessariamente expresso.

• C) a perempção pode ocorrer no curso do inquérito policial.

• D) o perdão do ofendido somente é cabível antes do exercício do direito de ação.

• E) o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.
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Noções De Direito Processual Penal / Jurisdição; Competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q88.

Sobre a competência processual pela prerrogativa de função,

• A) é definida aos Tribunais relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

• B) é definida pelo Código de Processo Penal exclusivamente às hipóteses de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

• C) não é deferida em nenhuma hipótese aos Tribunais Regionais Federais.

• D) a ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429/1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário

ou autoridade.

• E) tem prevalência ainda que o inquérito policial ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública.
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Noções De Direito Processual Penal / Prova (artigos 158 a 184 do CPP)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/RN / 2011 / FCC

Q89.

O exame de corpo de delito

• A) é dispensável e pode ser suprido pela confissão do acusado.

• B) não pode ser feito entre 22:00 e 6:00 horas.

• C) não pode ser feito aos domingos e feriados.

• D) pode ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

• E) deve ser sempre direto, não podendo jamais ser indireto.
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Noções De Direito Processual Penal / Prisão em flagrante

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC

Q90.

Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que

• A) qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

• B) quem, logo após o cometimento do delito, é encontrado na posse do bem subtraído, não pode ser preso em flagrante, salvo se houver testemunhas de

acusação.

• C) nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito mesmo após a cessação da permanência.

• D) apresentado o preso à autoridade competente, será desde logo interrogado, ouvindo-se, na sequência, o condutor e as testemunhas.

• E) na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.
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Noções De Direito Processual Penal / Prisão preventiva

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC



Q91.

Sobre a decretação da prisão preventiva:

• A) Poderá ser decretada apenas após o início da instrução criminal com o recebimento da denúncia.

• B) Poderá ser decretada para garantia da ordem econômica.

• C) Dependerá sempre de requerimento do Ministério Público ou de representação de autoridade policial.

• D) Não poderá ser decretada a autor de crime punido com detenção.

• E) Não é cabível para crimes culposos.
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Noções De Direito Processual Penal / Prisão temporária (Lei nº 7.960/89)

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

Q92.

Prisão provisória.

• A) Ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva poderá o juiz, no curso do processo, decretar a prisão domiciliar caso o réu esteja

extremamente debilitado por motivo de doença grave.

• B) Em qualquer fase da investigação policial poderá o juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva do indiciado.

• C) Em relação à prisão temporária, constata-se o fumus comissi delicti quando presente fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes

taxativamente relacionados na Lei federal nº 7.960/89, que disciplina a prisão temporária, exceto se for autorizada para outros crimes por legislação federal

posterior.

• D) A publicação de sentença condenatória, que impõe regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, constitui marco

impeditivo para a concessão da liberdade provisória ao condenado.

• E) A partir da entrada em vigor da Lei federal nº 12.403/11, que reformou parcialmente o Código de Processo Penal, não mais se admite a decretação da

prisão preventiva de acusado pela prática de crime doloso cuja sanção máxima em abstrato não ultrapasse quatro anos de reclusão.
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Noções De Direito Processual Penal / Habeas corpus

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q93.

Sobre o habeas corpus é correto afirmar:

• A) Caberá mesmo contra punição disciplinar, se houver violação do devido processo legal.

• B) A competência do juiz não cessará mesmo que a violência ou coação provenha de autoridade judiciária de igual jurisdição.

• C) Não prevê em nenhuma hipótese a condenação nas custas da autoridade que tiver determinado a coação.

• D) O Ministério Público não poderá impetrá-lo, mas apenas opinar favoravelmente à concessão da ordem.

• E) O juiz pode determinar que o paciente, se estiver preso, lhe seja apresentado imediatamente.
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Noção De Direito Penal / A lei penal no tempo; a lei penal no espaço

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q94.

De acordo com a convenção para a

prevenção e a repressão do crime

de genocídio, assinale a alternativa

INCORRETA.

• A) O ato de causar lesão grave à integridade

física ou mental de membros de grupo

nacional, étnico, racial ou religioso constitui

genocídio que somente deve ser apenado

caso praticado por integrantes do governo.



• B) Entende-se por genocídio, dentre outros

atos, efetuar a transferência de crianças de

um grupo nacional, étnico, racial ou religioso

para outro grupo, com a intenção de destruir

o grupo no todo ou em parte.

• C) Adotar medidas destinadas a impedir os

nascimentos no seio de grupo nacional,

étnico, racial ou religioso constitui ato de

genocídio.

• D) As pessoas que tiverem cometido o

genocídio serão punidas, sejam governistas,

funcionários ou particulares.
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Noção De Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q95.

O tipo do art. 320 do Código Penal (Condescendência criminosa) está assim redigido: “Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que

cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente”. No que concerne ao

fato típico, a expressão “por indulgência” corresponde

• A) ao resultado.

• B) à ação.

• C) ao elemento subjetivo do tipo.

• D) ao nexo de causalidade.

• E) à omissão.
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Noção De Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal

Fonte: PROCURADOR / TCM/BA / 2011 / FCC

Q96.

A disposição legal contida no art. 13, parágrafo segundo do CP, segundo a qual a omissão apresenta valor penal quando o agente devia e podia agir para evitar

o resultado, corresponde corretamente à ideia ou ao conceito de

• A) causalidade normativa.

• B) possibilidade de punição superveniente de causa independente ao delito.

• C) causalidade entre a omissão e o resultado naturalístico.

• D) desnecessária conjugação do dever legal e possibilidade real de agir.

• E) regra aplicável somente aos crimes omissivos próprios.
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Noção De Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q97.

Assinale a alternativa correta a respeito

do crime e seus substratos (fato típico,

ilícito e culpável), nos termos dos artigos

13 a 25, do Código Penal.

• A) São penas previstas no Código Penal a

privativa de liberdade, a restritiva de direitos

e multa e o banimento.

• B) Somente o agente que é ou assumiu a 

condição de garante pode cometer o crime



omissivo impróprio.

• C) A legítima defesa exclui a tipicidade da

conduta.

• D) Não se computa, na pena privativa de

liberdade, o tempo de prisão provisória.
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Noção De Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q98.

Em matéria penal, a embriaguez incompleta, resultante de caso fortuito ou de força maior,

• A) não suprime a imputabilidade penal, mas diminui a capacidade de entendimento gerando uma causa geral de diminuição de pena.

• B) não exclui, nem diminui, a imputabilidade penal, não operando qualquer efeito na aplicação da pena.

• C) é hipótese de elisão da imputabilidade penal porque afeta a capacidade de compreensão, tornando o agente isento de pena.

• D) não exclui, nem diminui, a imputabilidade penal, servindo como circunstância agravante.

• E) embora não suprima a imputabilidade penal, é censurável, e serve como circunstância agravante.
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Noção De Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q99.

Indivíduos que são alcançados pela lei penal, não porque tenham praticado uma conduta ajustável a uma figura delitiva, mas porque, executando atos sem

conotação típica, contribuíram, objetivamente e subjetivamente, para a ação criminosa de outrem

• A) não são punidos por atipicidade da conduta.

• B) são coautores e incidem na mesma pena cabível ao autor do crime.

• C) são concorrentes de menor importância e têm a pena diminuída de um sexto a um terço.

• D) são considerados partícipes e incidem nas penas cominadas ao crime, na medida de sua culpabilidade.

• E) podem ser coautores ou partícipes e a pena, em qualquer caso, é diminuída de um terço.

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

Noção De Direito Penal / Crimes contra a pessoa

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q100.

Sobre os crimes contra a honra, previstos

no Código Penal, assinale a alternativa

correta.

• A) Não constitui injúria ou difamação punível a

ofensa irrogada em juízo, na discussão da

causa, pela parte ou por seu procurador.

• B) São crimes contra a honra: a difamação, a

ameaça e a injúria.

• C) A exceção da verdade é um instituto

exclusivo da calúnia.

• D) A retratação da injúria pelo agente antes da

sentença o isenta de pena.

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

Noção De Direito Penal / Crimes contra o patrimônio



Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q101.

Referente aos crimes contra o patrimônio

do Código Penal, assinale a alternativa

correta.

• A) A extorsão mediante sequestro é um crime

permanente.

• B) O agente que arromba a porta do veículo e

o furta responde por furto qualificado.

• C) O agente que arromba a porta do veículo e

furta um celular que estava em seu interior

responde por furto simples.

• D) A extorsão se consuma no momento da

obtenção da vantagem.

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

Noção De Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q102.

Em relação aos crimes praticados

por funcionário público contra a

administração em geral, assinale a

alternativa correta.

• A) Se o funcionário público se apropria de bem

particular de quem tem a posse em razão

do cargo, comete furto e não peculato, pois

esse último só se configura em caso de

subtração de bem público.

• B) Ao contrário do furto, o peculato admite a

figura culposa.

• C) É pressuposto da prevaricação a obtenção

de vantagem econômica.

• D) Considera-se funcionário público, para os

efeitos penais, apenas quem exerce cargo,

função ou emprego público de forma efetiva

e remunerada.

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

Noção De Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65)

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q103.

De acordo com as disposições contidas 

na Lei nº 4.898/1965, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma a seguir e assinale a alternativa 

com a sequência correta. 

 

 

( ) As testemunhas de acusação e defesa 

deverão ser previamente intimadas. 

 

( ) A hora marcada, o Juiz mandará que 

o porteiro dos auditórios ou o oficial 

de justiça declare aberta a audiência, 

apregoando em seguida o réu, as



testemunhas, o perito, o representante 

do Ministério Público ou o advogado que 

tenha subscrito a queixa e o advogado 

ou defensor do réu. 

 

( ) A audiência de instrução e julgamento 

será sempre pública e realizar-se-á em dia 

útil, entre nove (09) e dezoito (18) horas, 

na sede do Juízo ou, excepcionalmente, 

no local que o Juiz designar. 

 

( ) Nas comarcas onde os meios de 

transporte forem difíceis e não 

permitirem a observância dos prazos 

fixados nesta lei, o juiz poderá aumentálos, independentemente de motivação, 

até a metade.

• A) F – V – F – F.

• B) V – F – V – F.

• C) F – F – F – V.

• D) F – V – F – V.

• E) V – F – F – F.

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

Noção De Direito Penal / Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas (Lei n. 11.343/2.006)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q104.

Quem adquirir, guardar, tiver em

depósito, transportar ou trouxer

consigo, para consumo pessoal, drogas

sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar será

submetido às seguintes penas, EXCETO

• A) detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

• B) prestação de serviços à comunidade.

• C) advertência sobre os efeitos das drogas.

• D) medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo.

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

Noção De Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90)

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q105.

O crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, IV, da Lei nº 8.137/90 (“elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber

falso ou inexato”),

• A) é punido a título de culpa.

• B) caracteriza-se independentemente da intenção de suprimir tributo.

• C) caracteriza-se independentemente de remuneração a quem fornece o documento falso ou inexato.

• D) caracteriza-se independentemente da intenção de reduzir tributo.

• E) não pode ser praticado por quem não é contribuinte.

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

Noção De Direito Penal / Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP



Q106.

Constitui crime hediondo, previsto na

Lei 8.072/1990,

• A) o favorecimento da prostituição ou de outra

forma de exploração sexual de criança ou

adolescente ou de vulnerável.

• B) constranger alguém, mediante violência

ou grave ameaça e com o intuito de obter

para si ou para outrem indevida vantagem

econômica, a fazer, tolerar que se faça ou

deixar de fazer alguma coisa.

• C) lesão corporal leve quando cometida contra

agente do sistema prisional.

• D) homicídio simples praticado por qualquer

cidadão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC




	Q38.
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC




	Q39.
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q40.
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q41.
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q42.
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC




	Q43.
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia 
	Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP




	Q44.
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Atributos 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Atributos 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Atributos 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q45.
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q46.
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q47.
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Noções Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q48.
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito, classificação 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito, classificação 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito, classificação 
	Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP




	Q49.
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - INSPEçãO GOVERNAMENTAL / TCM/CE / 2010 / FCC




	Q50.
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP




	Q51.
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação, concessão, permissão, autorização 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação, concessão, permissão, autorização 
	Noções Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação, concessão, permissão, autorização 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q52.
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q53.
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q54.
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q55.
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q56.
	Noções de Direito Constitucional / Direito Constitucional / Natureza, conceito e objeto 
	Noções de Direito Constitucional / Direito Constitucional / Natureza, conceito e objeto 
	Noções de Direito Constitucional / Direito Constitucional / Natureza, conceito e objeto 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q57.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Constituinte 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Constituinte 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Constituinte 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q58.
	Noções de Direito Constitucional / Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Constitucional / Regimes políticos e formas de governo 
	Noções de Direito Constitucional / Regimes políticos e formas de governo 
	Noções de Direito Constitucional / Regimes políticos e formas de governo 
	Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINSITRATIVO / Pref. Mogi das Cruzes/SP / 2016 / VUNESP




	Q60.
	Noções de Direito Constitucional / A repartição de competência na Federação 
	Noções de Direito Constitucional / A repartição de competência na Federação 
	Noções de Direito Constitucional / A repartição de competência na Federação 
	Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP




	Q61.
	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: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP




	Q62.
	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: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q63.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade 
	Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP




	Q64.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q65.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Dos partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Dos partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Dos partidos políticos 
	Fonte: AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2013 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Estados Federados e do Distrito Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Estados Federados e do Distrito Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Estados Federados e do Distrito Federal 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa da União / Dos Municípios 
	Fonte: OFICIAL DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q69.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Fundamento, atribuições e garantias de independência 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Fundamento, atribuições e garantias de independência 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Fundamento, atribuições e garantias de independência 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Forma e sistema de governo, Chefia de Estado e Chefia de Governo; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Forma e sistema de governo, Chefia de Estado e Chefia de Governo; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Forma e sistema de governo, Chefia de Estado e Chefia de Governo; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q71.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Fundamento, atribuições e garantias 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Fundamento, atribuições e garantias 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Fundamento, atribuições e garantias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q72.
	Noções de Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q73.
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Defesa 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Defesa 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Defesa 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q74.
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Do Estado de Sítio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Das Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Das Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Das Forças Armadas 
	Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC




	Q76.
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Da Segurança Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Da Segurança Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Da Segurança Pública 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC




	Q77.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Base e objetivos da ordem social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Base e objetivos da ordem social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Base e objetivos da ordem social 
	Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP




	Q78.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da seguridade social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da seguridade social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da seguridade social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q79.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da educação, da cultura, do desporto 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da educação, da cultura, do desporto 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da educação, da cultura, do desporto 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q80.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da ciência e tecnologia 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da ciência e tecnologia 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da ciência e tecnologia 
	Fonte: ADVOGADO / UNESP / 2012 / VUNESP




	Q81.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da comunicação social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da comunicação social 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da comunicação social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/COMUNICAçãO SOCIAL/JORNALISMO / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q82.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Do meio ambiente 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Do meio ambiente 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Do meio ambiente 
	Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC




	Q83.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da família, da criança, do adolescente, do idoso 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da família, da criança, do adolescente, do idoso 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Da família, da criança, do adolescente, do idoso 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC




	Q84.
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Dos índios 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Dos índios 
	Noções de Direito Constitucional / Da Ordem Social / Dos índios 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC




	Q85.
	Noções De Direito Processual Penal / Inquérito policial; Notícias criminais 
	Noções De Direito Processual Penal / Inquérito policial; Notícias criminais 
	Noções De Direito Processual Penal / Inquérito policial; Notícias criminais 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q86.
	Noções De Direito Processual Penal / Ação penal: espécies 
	Noções De Direito Processual Penal / Ação penal: espécies 
	Noções De Direito Processual Penal / Ação penal: espécies 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q87.
	Noções De Direito Processual Penal / Jurisdição; Competência 
	Noções De Direito Processual Penal / Jurisdição; Competência 
	Noções De Direito Processual Penal / Jurisdição; Competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q88.
	Noções De Direito Processual Penal / Prova (artigos 158 a 184 do CPP) 
	Noções De Direito Processual Penal / Prova (artigos 158 a 184 do CPP) 
	Noções De Direito Processual Penal / Prova (artigos 158 a 184 do CPP) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/RN / 2011 / FCC




	Q89.
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão em flagrante 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão em flagrante 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão em flagrante 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC




	Q90.
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão preventiva 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão preventiva 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão preventiva 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q91.
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão temporária (Lei nº 7.960/89) 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão temporária (Lei nº 7.960/89) 
	Noções De Direito Processual Penal / Prisão temporária (Lei nº 7.960/89) 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q92.
	Noções De Direito Processual Penal / Habeas corpus 
	Noções De Direito Processual Penal / Habeas corpus 
	Noções De Direito Processual Penal / Habeas corpus 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q93.
	Noção De Direito Penal / A lei penal no tempo; a lei penal no espaço 
	Noção De Direito Penal / A lei penal no tempo; a lei penal no espaço 
	Noção De Direito Penal / A lei penal no tempo; a lei penal no espaço 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q94.
	Noção De Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies 
	Noção De Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies 
	Noção De Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q95.
	Noção De Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Noção De Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Noção De Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Fonte: PROCURADOR / TCM/BA / 2011 / FCC




	Q96.
	Noção De Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Noção De Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Noção De Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q97.
	Noção De Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noção De Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noção De Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q98.
	Noção De Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noção De Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noção De Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q99.
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q100.
	Noção De Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q101.
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q102.
	Noção De Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) 
	Noção De Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) 
	Noção De Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) 
	Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP




	Q103.
	Noção De Direito Penal / Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas (Lei n. 11.343/2.006) 
	Noção De Direito Penal / Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas (Lei n. 11.343/2.006) 
	Noção De Direito Penal / Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas (Lei n. 11.343/2.006) 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q104.
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) 
	Noção De Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q105.
	Noção De Direito Penal / Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90) 
	Noção De Direito Penal / Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90) 
	Noção De Direito Penal / Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90) 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q106.


