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Q1.

Texto 1A1-II

O homem primitivo procurava defender-se do frio e da

fome abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos

silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao

longo dos séculos, passou a espécie humana a sentir a

necessidade de maior conforto e começou a reparar no seu

semelhante. Assim, como decorrência das necessidades

individuais, surgiram as trocas. Sistemas de troca direta, que

duraram vários séculos, ocasionaram o aparecimento de

palavras como "salário" (pagamento feito por meio de certa

quantidade de sal) e "pecúnia" (do latim pecus, que significa

rebanho de gado, ou peculium, relativo a gado miúdo, como

ovelha ou cabrito).

As primeiras moedas, peças que representavam

valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia (atual

Turquia), no século VII a.C. As características que se desejava

ressaltar eram gravadas nas peças por meio da pancada de um

objeto pesado (martelo), em primitivos cunhos. Foi o

surgimento da cunhagem a martelo, na qual os signos

monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais

empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos

tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por

metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar

dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão

cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na

atualidade, apresentam figuras representativas da história, da

cultura, das riquezas e do poder das sociedades.

A necessidade de guardar as moedas em segurança fez

surgirem os bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem

cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a

responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar

recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos

passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por

seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o

dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel

moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda

dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias.

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

De acordo com o

texto 1A1-II, as moedas

• A) constituíram alternativa ao sistema de troca direta.

• B) foram elemento importante para o surgimento dos bancos.

• C) eram de difícil transporte, por isso, pouco a pouco, foram

substituídas pelas cédulas em papel moeda.

• D) impulsionaram o consumo e a concentração de poder nas

sociedades.

• E) detinham valor monetário apenas se esteticamente bonitas e

produzidas a partir de metais nobres.
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Q2.

Texto 1A1-I



Internet: <https://nfg.sefaz.rs.gov.br> (com adaptações).

Predominam no

texto 1A1-I as tipologias textuais

• A) descrição e narração.

• B) argumentação e injunção.

• C) exposição e narração.

• D) exposição e injunção.

• E) descrição e argumentação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

Texto CB1A1AAA

Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe

era detentor de um poder conhecido como jus politiae —

direito de polícia —, que designava tudo o que era necessário

à boa ordem da sociedade civil sob a autoridade do Estado, em

contraposição à boa ordem moral e religiosa, de competência

exclusiva da autoridade eclesiástica.

Atualmente, no Brasil, por meio da Constituição

Federal de 1988, das leis e de outros atos normativos,

é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais

os direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser

compatível com o bem-estar social e com as normas de direito

público. Para tanto, essas normas especificam limitações

administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que, a

cada restrição de direito individual — expressa ou implícita na

norma legal —, corresponde equivalente poder de polícia

administrativa à administração pública, para torná-la efetiva e

fazê-la obedecida por todos.

Internet: <www.ambito-juridico.com.br> (com adaptações).

Quanto aos termos empregados no texto CB1A1AAA, às ideias nele

contidas e à ortografia oficial da língua portuguesa, assinale a opção

correta.

• A) O sentido original do texto seria preservado e as normas da

ortografia oficial da língua portuguesa seriam respeitadas caso

se substituísse o trecho "é conferida aos cidadãos uma série de

direitos" (R.9) por aos cidadões confere-se muitos direitos.

• B) O emprego do hífen no vocábulo "bem-estar" justifica-se pela

mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo

desse vocábulo: mal-estar.

• C) As formas verbais "torná-la" e "fazê-la" (R. 16 e 17) recebem

acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas

verbais combinadas a pronome enclítico.

• D) A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento

em "à" (R.4) e "é" (R.9).

• E) O vocábulo "período" é acentuado em razão da regra que

determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal

tônica i formadora de hiato.
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CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta 

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma 

época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o 

planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora 

de sua existência. 

Os fósseis da floresta foram preservados graças à 

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e 

conservou seus formatos, por meio do processo de 

permineralização celular. A infiltração e a impregnação de 

sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma 

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas, 

preservando-os. A origem do agente da permineralização 

silicosa ainda permanece obscura.



O alto índice de samambaias indica que a região 

central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto 

sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há 

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico 

ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

No

texto CG1A1BBB, o pronome "os" (R.12) remete a

• A) "células" (R.10) e "espaços" (R.10).

• B) "os tecidos das plantas" (R.11).

• C) "tecidos" (R.11) e "plantas" (R.11).

• D) "Os fósseis da floresta" (R.6).

• E) "seus formatos" (R.8).
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CG2A1AAA

A evolução do modo de comunicação social, da antiga 

sociedade do face a face à moderna sociedade de massas, 

fez-se em função do estado da técnica. Sem a invenção dos 

caracteres móveis de imprensa, no século XV, seria impossível 

haver jornais. De modo semelhante, no século XX, a Internet 

inaugurou a era da comunicação global, pela utilização 

conjugada do telefone e do computador. As vias de 

comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de 

veículos e técnicas, para criar uma rede complexa e global, que 

congrega desde empresas de produção da comunicação 

(imprensa, televisão etc.) até a indústria da informática. As 

consequências dessa estupenda transformação 

técnico-econômica não foram ainda assimiladas pela teoria 

política. 

A vida política, como todas as demais formas de 

relacionamento social, pressupõe a organização de um espaço 

próprio de comunicação. No regime democrático, esse espaço 

é necessariamente público, porque o poder político supremo 

pertence ao povo. 

Na realidade, porém, a organização do espaço público 

de comunicação — não só em matéria política, como também 

econômica, cultural ou religiosa — faz-se, hoje, com o 

alheamento do povo. Assim, enquanto nos regimes autocráticos 

a comunicação social constitui monopólio dos governantes, nos 

países geralmente considerados democráticos o espaço de 

comunicação social deixa de ser público, para tornar-se, em sua 

maior parte, objeto de oligopólio da classe empresarial. 

O verdadeiro espaço público de deliberação política 

passou a ser aquele oferecido pelos veículos de comunicação 

de massa. Nos países em que vigora claramente o regime 

oligárquico sob aparências democráticas, a exploração dos 

mais importantes órgãos de comunicação é feita por grupos 

empresariais privados. Nesses países, o desenrolar das eleições 

mais importantes faz-se sempre sob a influência decisiva da 

propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e, 

sobretudo, pela televisão. Portanto, o debate público sobre as 

grandes questões da vida política e econômica dessas nações é 

estruturalmente falseado. 

É imperioso que se retome o debate autêntico, que 

pressuponha a liberdade e a capacidade dos cidadãos de 

proporem questões a serem discutidas. Para isso, os veículos de 

expressão coletiva devem ser instrumentos de uso comum



de todos.

Fábio Konder Comparato. A era da comunicação de massa

e da privatização do espaço público. In: Revista USP, n.º 48,

São Paulo, dez.-fev./2000-2001, p. 6-17 (com adaptações).

Assinale a opção que apresenta uma forma verbal que, no texto

CG2A1AAA, exprime uma ideia de hipótese dependente de

uma condição.

• A) "retome" (R.39)

• B) "fez-se" (R.3)

• C) "criar" (R.9)

• D) "seria" (R.4)

• E) "devem" (R.42)
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CG2A1AAA

A evolução do modo de comunicação social, da antiga

sociedade do face a face à moderna sociedade de massas,

fez-se em função do estado da técnica. Sem a invenção dos

caracteres móveis de imprensa, no século XV, seria impossível

haver jornais. De modo semelhante, no século XX, a Internet

inaugurou a era da comunicação global, pela utilização

conjugada do telefone e do computador. As vias de

comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de

veículos e técnicas, para criar uma rede complexa e global, que

congrega desde empresas de produção da comunicação

(imprensa, televisão etc.) até a indústria da informática. As

consequências dessa estupenda transformação

técnico-econômica não foram ainda assimiladas pela teoria

política.

A vida política, como todas as demais formas de

relacionamento social, pressupõe a organização de um espaço

próprio de comunicação. No regime democrático, esse espaço

é necessariamente público, porque o poder político supremo

pertence ao povo.

Na realidade, porém, a organização do espaço público

de comunicação — não só em matéria política, como também

econômica, cultural ou religiosa — faz-se, hoje, com o

alheamento do povo. Assim, enquanto nos regimes autocráticos

a comunicação social constitui monopólio dos governantes, nos

países geralmente considerados democráticos o espaço de

comunicação social deixa de ser público, para tornar-se, em sua

maior parte, objeto de oligopólio da classe empresarial.

O verdadeiro espaço público de deliberação política

passou a ser aquele oferecido pelos veículos de comunicação

de massa. Nos países em que vigora claramente o regime

oligárquico sob aparências democráticas, a exploração dos

mais importantes órgãos de comunicação é feita por grupos

empresariais privados. Nesses países, o desenrolar das eleições

mais importantes faz-se sempre sob a influência decisiva da

propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e,

sobretudo, pela televisão. Portanto, o debate público sobre as

grandes questões da vida política e econômica dessas nações é

estruturalmente falseado.

É imperioso que se retome o debate autêntico, que

pressuponha a liberdade e a capacidade dos cidadãos de

proporem questões a serem discutidas. Para isso, os veículos de

expressão coletiva devem ser instrumentos de uso comum

de todos.



Fábio Konder Comparato. A era da comunicação de massa

e da privatização do espaço público. In: Revista USP, n.º 48,

São Paulo, dez.-fev./2000-2001, p. 6-17 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CG2A1AAA

assinale a opção correta.

• A) Os termos "monopólio" (R.24) e "oligopólio" (R.27) podem ser

considerados sinônimos no texto, pois têm o mesmo sentido:

comércio realizado por poucos.

• B) Na linha 30, o deslocamento do vocábulo "claramente" para

após "regime" manteria o sentido original do texto.

• C) A substituição da vírgula após "global" (R.9) por dois-pontos

manteria a correção gramatical do período e o sentido original

do texto.

• D) Os vocábulos "ainda" (R.13) e "enquanto" (R.23) exprimem

tempo decorrido.

• E) Os adjetivos "estupenda" (R.12) e "imperioso" (R.39) são

marcas de subjetividade no texto.
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Texto 1A1-II

O homem primitivo procurava defender-se do frio e da

fome abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos

silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao

longo dos séculos, passou a espécie humana a sentir a

necessidade de maior conforto e começou a reparar no seu

semelhante. Assim, como decorrência das necessidades

individuais, surgiram as trocas. Sistemas de troca direta, que

duraram vários séculos, ocasionaram o aparecimento de

palavras como "salário" (pagamento feito por meio de certa

quantidade de sal) e "pecúnia" (do latim pecus, que significa

rebanho de gado, ou peculium, relativo a gado miúdo, como

ovelha ou cabrito).

As primeiras moedas, peças que representavam

valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia (atual

Turquia), no século VII a.C. As características que se desejava

ressaltar eram gravadas nas peças por meio da pancada de um

objeto pesado (martelo), em primitivos cunhos. Foi o

surgimento da cunhagem a martelo, na qual os signos

monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais

empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos

tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por

metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar

dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão

cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na

atualidade, apresentam figuras representativas da história, da

cultura, das riquezas e do poder das sociedades.

A necessidade de guardar as moedas em segurança fez

surgirem os bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem

cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a

responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar

recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos

passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por

seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o

dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel

moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda

dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias.

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



No período "A necessidade de guardar as moedas em segurança

fez surgirem os bancos" (R. 27 e 28), do

texto 1A1-II, o termo

"os bancos" funciona como

• A) agente de "fez".

• B) sujeito de "surgirem".

• C) complemento de "surgirem".

• D) adjunto adverbial de lugar.

• E) complemento de "fez".

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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CG1A1AAA

Somente em um sistema de democracia indireta ou

representativa existem partidos políticos. A democracia

indireta ou representativa, segundo Kelsen, é aquela em que a

função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo

povo, e as funções administrativa e judiciária são exercidas por

funcionários igualmente escolhidos por um eleitorado. Dessa

forma, um governo é representativo quando os seus

funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade

do eleitorado e são responsáveis para com este.

Como o sistema de democracia representativa

procurava representar uma unidade, os partidos políticos foram

vistos com maus olhos em um primeiro momento. Em seu

início, não tinham sequer o respaldo da Constituição.

Kelsen explica que os partidos políticos surgiram

porque, em uma democracia parlamentar, o indivíduo isolado

tem pouca influência sobre a criação dos órgãos legislativos e

executivos. Assim, para obter influência, ele tem de se associar

a outros que compartilhem as suas opiniões políticas. Para o

autor, o partido político é um veículo essencial para a formação

da vontade pública em uma democracia parlamentar.

Ana Cláudia Santano. Os partidos políticos. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma

época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o

planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora

de sua existência.

Os fósseis da floresta foram preservados graças à

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e

conservou seus formatos, por meio do processo de

permineralização celular. A infiltração e a impregnação de

sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas,

preservando-os. A origem do agente da permineralização

silicosa ainda permanece obscura.

O alto índice de samambaias indica que a região

central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto

sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico

ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

No que diz respeito à pontuação, assinale a opção que apresenta 

proposta de reescrita que mantém a correção do segundo parágrafo



do 

texto CG1A1AAA.

• A) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento, em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.

• B) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento; em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.

• C) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer, o respaldo da

Constituição.

• D) Como o sistema de democracia representativa, procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.

• E) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.
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A ideia de democracia tem seu nascedouro nas 

cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de 

decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se 

pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por 

exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia, 

com sua experiência de democracia primária ou de assembleia, 

ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como 

inviabilizadores da participação política direta: número de 

cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais 

modificada diante dos avanços tecnológicos). 

Diante da impossibilidade de reunião de todos os 

envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os 

reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais 

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se 

a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a 

democracia representativa, com seus prós e contras. 

A rigor, em uma sociedade composta de milhares de 

pessoas, apenas mediante a representação por um grupo 

escolhido é possível que os diferentes interesses se façam 

presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem 

sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem 

sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a 

ter representantes, ficando alguns alijados do processo 

decisório. Um governo que se propõe como democrático busca 

estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo 

as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões 

políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert 

Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo, 

muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária 

para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor, 

as eleições periódicas garantem certo compromisso dos



representantes com os representados, obrigam as elites a 

“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado 

sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição 

periódica de representantes é a única viável nos Estados 

contemporâneos.

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: www.conpedi.org (com adaptações).

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que diz respeito à concordância.

• A) A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”, em “manter um olho na opinião do povo” (L.33), acarretaria prejuízo sintático ao texto.

• B) A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se apresentaram como

inviabilizadores” (L.7-8).

• C) Ainda que o vocábulo “necessidade” (L.15) estivesse flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (L.14) deveria permanecer no singular.

• D) A alteração de “sejam garantidas” (L.25) para seja garantido não interfere na correção gramatical do período.

• E) As formas verbais “garantem” (L.31) e “obrigam” (L.32) concordam com “eleições periódicas” (L.31).

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

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

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / SAD/PE / 2010 / CESPE_ME

Q10.

Atualmente, a intervenção dos diversos atores sociais

exige das organizações uma nova postura, calcada em valores

éticos que promovam o desenvolvimento sustentado da

sociedade como um todo. A questão da responsabilidade social

vai, portanto, além da postura legal da empresa, da prática

filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de

atitude, em perspectiva de gestão empresarial com foco na

qualidade das relações e na geração de valor para todos. É

importante ressaltar que a responsabilidade social é, ainda, um

processo em crescimento em vários países do mundo e,

principalmente, no Brasil.

Emilia Fabiana Rasquinha. Mas o que é responsabilidade social.

Internet: www.habitatbrasil.org.br (com adaptações).

Assinale a opção correta a respeito do uso das preposições nas relações de regência no texto.

• A) O adjetivo “calcada” (L.2) exige o uso de em, no termo “em valores éticos” (L.2-3); por isso, sua substituição por outra forma de ligação, como nos, por

exemplo, provocaria erro gramatical.

• B) Na linha 6, o acento grave em “à comunidade” é exigido pelo substantivo “apoio”; por isso, ele deve permanecer mesmo que a palavra “comunidade” seja

empregada no plural.

• C) Na linha 7 e 8, a segunda ocorrência de “na” não seria obrigatória, se não houvesse a necessidade de explicitar que “geração” é um termo regido por

“foco”, assim como “qualidade”.

• D) A preposição “para” (L.8) associa os termos “mudança de atitude” (L.6-7) e “todos” (L.8), estabelecendo a relação semântica de que os beneficiários de tal

mudança são “todos” (L.8).

• E) Na linha 10, para evitar a repetição da preposição “em” na mesma oração, sua substituição, no trecho “em vários países”, por de preservaria a correção e

a coerência textuais.

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q11.

CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta 

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma 

época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o



planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora 

de sua existência. 

Os fósseis da floresta foram preservados graças à 

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e 

conservou seus formatos, por meio do processo de 

permineralização celular. A infiltração e a impregnação de 

sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma 

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas, 

preservando-os. A origem do agente da permineralização 

silicosa ainda permanece obscura. 

O alto índice de samambaias indica que a região 

central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto 

sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há 

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico 

ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

No trecho "em uma época anterior à dos dinossauros" (R. 2 e 3)

do

texto CG1A1BBB, o emprego do sinal indicativo de crase

decorre da

• A) regra de acentuação de palavras monossílabas.

• B) presença de expressão adverbial com nome feminino.

• C) elipse do nome "época" imediatamente depois de "à" (R.3).

• D) regência do adjetivo "anterior" (R.3) e presença do artigo

feminino antes do termo elíptico "época".

• E) regência do nome "época" (R.3).
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Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: AGENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / UERN / 2010 / CESPE_ME

Q12.

O Nordeste é marcado pela diversidade nas suas seis

regiões naturais. Nelas são encontradas áreas densamente

povoadas, áreas com população rarefeita, poucas ilhas de

umidade, espaços serranos em que o verde ainda se mantém

preservado e imensos vazios, nos quais se identifica estágio de

desertificação. Para entendê-lo, há que se partir das

peculiaridades apresentadas por essas diferenças, embora estas

também estejam em processo de descaracterização.

Diário do Nordeste (CE), 11/3/2010 (com adaptações).

Em “entendê-lo” (L.6), a forma pronominal “-lo” refere-se ao termo

• A) “O Nordeste” (L.1).

• B) “verde” (L.4).

• C) “estágio de desertificação” (L.5-6).

• D) “estágio” (L.5).

• E) “processo de descaracterização” (L.8).

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

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q13.

Ao ser promulgada a atual Constituição Federal, em 

1988, o país contava com 4.180 municípios. Coerentemente 

com os ventos liberalizantes da época, a transformação de



distritos em cidades dependia, em princípio, de parecer da 

assembleia legislativa do estado respectivo. Nada difícil, pois 

o surgimento miraculoso de prefeituras (e estados) 

frequentemente interessa a políticos regionais, alguns deles 

especialistas em exercitar o empreguismo e o clientelismo. 

Foi assim que, a partir de 1988, brotaram outras 1. 

prefeituras, até essa indústria ser fechada por emenda 

constitucional, em 1996, que passou para o Congresso a 

prerrogativa de permitir plebiscitos sobre novos entes 

federativos.

O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

No texto acima, está sendo empregado em sentido denotativo o termo

• A) “brotaram” (R.9).

• B) “indústria” (R.10).

• C) “ventos” (R.3).

• D) “miraculoso” (R.6).

• E) “regionais” (R.7).
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Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de

orações e de períodos do texto; Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q14.

Texto 1A1-I



Internet: <https://nfg.sefaz.rs.gov.br> (com adaptações).

No trecho "A Nota Fiscal Gaúcha é um programa que estimula

o cidadão a pedir notas fiscais em todas as suas compras,

combatendo a sonegação fiscal. Pelo programa os cidadãos

concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão, e as entidades sociais

por eles indicadas são beneficiadas com recursos do estado",

do

texto 1A1-I, a correção gramatical ficaria comprometida

caso fosse introduzida uma vírgula imediatamente após

• A) "notas fiscais".

• B) "Pelo programa".

• C) "prêmios".

• D) "indicadas".

• E) "recursos".
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Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME

Q15.

Conforme o Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), os expedientes oficiais que seguem o padrão ofício

• A) respeitarão o quesito clareza, se, em seu texto, forem evitadas

palavras inúteis, eliminadas as redundâncias e suprimidos

trechos que nada acrescentem ao entendimento do assunto

abordado.

• B) devem ser redigidos de forma concisa, para que o leitor

consiga, de imediato, apreender o conteúdo do texto.

• C) admitem o emprego de jargão técnico em situações específicas,

devendo ser evitado seu uso indiscriminado.

• D) devem obedecer às regras de forma estabelecidas pelo manual,

que se restringem ao emprego adequado das formas e das

expressões de tratamento e ao uso da norma padrão da língua.

• E) abordam assuntos relativos à administração pública e também

questões pessoais referentes aos interlocutores, quando

tomados como representantes do poder público.

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q16.

Maria recebeu, por email, o arquivo convite_casamento.pdf. Após realizar o download desse arquivo para seu computador, com o sistema operacional Windows

8 instalado, ela percebeu que não possuía o programa apropriado para abri-lo e visualizar o seu conteúdo, razão por que decidiu alterar a extensão do arquivo,

renomeando-o como convite_casamento.jpeg.

Nessa situação hipotética,

• A) para conseguir abrir o arquivo, o mais indicado é que Maria instale em seu computador um programa de edição de imagens.

• B) Maria conseguirá abrir o arquivo e ter acesso a todo o seu conteúdo com o Visualizador de fotos do Windows.

• C) caso tente abrir o arquivo com o programa Paint, Maria receberá uma mensagem de erro, que informa a impossibilidade de esse programa ler o arquivo.

• D) Maria só conseguirá abrir o arquivo e visualizar todo o seu conteúdo se optar por usar o visualizador nativo de imagens do Windows 8: o programa Fotos.

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q17.

A distribuição do Linux de código aberto que se caracteriza por ser

não comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian/GNU,

denomina-se

• A) Linspire.

• B) Fedora.

• C) Slackware Linux.

• D) Ubuntu.

• E) Gentoo Linux.

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2010 / CESPE_ME

Q18.

A tela acima foi gerada a partir do aplicativo BrOffice Calc. 3.0 e

apresenta uma planilha a partir da qual foi gerado o gráfico

mostrado.

Considerando a figura, assinale a opção correta.

• A) O gráfico mostrado foi criado com base nas células de A1 a B3.

• B) A ferramenta indica que o gráfico não é dinâmico. Portanto, ao se alterar os valores da planilha o gráfico não será alterado.

• C) Para se alterar as cores do gráfico, é suficiente selecioná-lo e clicar sobre as cores desejadas no campo.

• D) Para se centralizar o texto na célula, é suficiente clicá-la e ajustar a opção.

• E) Antes de criar o gráfico, foi necessário definir a escala a ser utilizada para o eixo Y.

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q19.

No ambiente BrOffice, o software apropriado para a elaboração de

eslaides de apresentação, com a inserção de textos, tabelas, imagens

e figuras e a inclusão de anotações em cada eslaide, denomina-se

• A) Writer.

• B) LibreOffice.

• C) PaintBrush.

• D) Impress.

• E) PowerPoint.
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Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos



Fonte: ESCRIVãO / Polícia Civil/PE / 2016 / CESPE_ME

Q20.

Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem

ser executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um

texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 cm na

primeira linha e espaçamento 12 entre eles.

• A) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os

valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.

• B) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir

os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.

• C) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os

valores desejados no campo Espaçamento.

• D) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os

valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.

• E) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em

seguida, a tecla Enter duas vezes após o primeiro parágrafo do

texto selecionado. Assim, o Writer repetirá essa ação para os

demais parágrafos selecionados.
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Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q21.

Em documentos do Microsoft Word, para a configuração de

margens, orientação de página e divisão do texto em colunas, assim

como para a configuração de recuo e espaçamento de parágrafos,

utilizam-se opções disponibilizadas na guia

• A) Design.

• B) Layout da Página.

• C) Página Inicial.

• D) Arquivo.

• E) Exibição.
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Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q22.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, as extensões

dos arquivos dos softwares Microsoft Excel 2010, Microsoft

Word 97-2003, Bloco de Notas e BrOffice Impress em suas

configurações padrão.

• A) .xlsx, .doc, .txtx e .odp

• B) .xls, .docx, .txt e .odt

• C) .xlsx, .docx, .txtx e .odp

• D) .xlsx, .doc, .txt e .odp

• E) .xls, .doc, .txt e .odt
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Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME



Q23.

A figura acima mostra uma janela do Microsoft PowerPoint, com o texto de uma apresentação em processo de edição. Com relação a essa figura e ao

PowerPoint, assinale a opção correta.

• A) Ao se selecionar o texto dentro de um retângulo tracejado, trocar o número 32, na ferramenta , por 64, o tamanho da fonte do texto será

mantido, mas o tamanho da imagem de exibição do texto será duplicado.

• B) Ao se clicar o botão , será adicionado um novo eslaide em branco à apresentação.

• C) Para se salvar o arquivo em edição e fechar o programa, é suficiente clicar o botão .

• D) Para se aumentar o espaçamento entre as linhas do texto da apresentação, é suficiente selecionar todas as linhas e se clicar o botão .

• E) É possível se alterar a orientação (de horizontal para vertical) do texto que está dentro do retângulo tracejado com o auxílio da ferramenta .
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Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q24.

Caso deseje evitar que cookies, histórico de sítios acessados

e dados de formulários sejam gravados pelo programa navegador

web enquanto acessa a Internet, o usuário deverá optar pelo uso de

• A) teclado virtual.

• B) máquina virtual.

• C) antivírus.

• D) bloqueador de pop-ups.

• E) navegação anônima.
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Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q25.

Considerando a figura acima, que apresenta parte de uma página eletrônica acessada com o navegador Internet Explorer 8 (IE8), assinale a opção correta.

• A) Para enviar a página em apreço por email, como corpo de mensagem eletrônica, é suficiente clicar a ferramenta , na janela IE8, digitar o endereço

do destinatário e, por fim, clicar o botão Enviar nessa última janela.
• B) Para fazer o download de qualquer arquivo, é necessário previamente que o usuário instale em sua máquina um programa de compactação.

• C) Para se copiar os dados da página em questão e transferi-los para um arquivo do Word, deve-se, necessariamente, salvá-los com a extensão PDF.

• D) Ao se clicar em um link qualquer da página em apreço com o botão direito do mouse, será possível abrir a página indicada pelo link em uma nova janela.

• E) A ferramenta  possibilita o acesso a informações restritas à página mostrada na figura.

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPU / 2010 / CESPE_ME

Q26.



Com relação ao uso e às opções do Mozilla Firefox, tendo como base a figura acima que mostra uma página acessada com esse navegador, assinale a opção

correta.

• A) Na opção Código-Fonte, do menu , é possível ter acesso ao código html do documento e fazer alterações necessárias, caso haja algum erro de

carregamento na página.

• B) Por padrão, ao se clicar o botão , será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrada na figura.

• C) A opção  da barra de menus exibe as versões anteriores das páginas do sítio da DPU, já publicadas.
• D) Caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor web que provê

suporte ao HTTP seguro.

• E) Usando o botão , é possível ter acesso imediato aos dez sítios mais acessados em toda a Internet e ficar por dentro dos principais

acontecimentos. Também é possível configurar essa opção por assunto ou área temática, para se listar os principais sítios correlatos.
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Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q27.

Quando se digita chrome://downloads na barra de endereços do programa de navegação Google Chrome e se tecla

, é mostrada a página de downloads. Por meio dessa página, é possível

• A) imprimir um arquivo. Para isso, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecionar a opção Imprimir.

• B) excluir todos os arquivos do histórico de downloads.

• C) remover arquivos do computador. Para isso, o usuário deverá selecionar o(s) arquivo(s) que deseje remover e clicar o botão Remover (X), localizado no

canto superior direito da página.

• D) selecionar um arquivo específico e enviá-lo, por email, a um outro usuário.



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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Microsoft Outlook e Outlook Web Access

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q28.

Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft

Office 2013, julgue os itens a seguir.

No Microsoft Outlook 2013, desde que configurado

adequadamente, um e-mail excluído acidentalmente pode ser

recuperado, mesmo depois de a pasta Itens Excluídos ter sido

esvaziada.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Civil/PE / 2016 / CESPE_ME

Q29.

Assinale a opção que apresenta corretamente o texto que, ao ser

digitado no sítio de buscas Google, permite localizar, na web,

arquivos no formato pdf que contenham a frase "valorização do

policial civil", mas não contenham o vocábulo "concurso".

• A) ‘valorização do policial civil’ without ‘concurso’ type(pdf)

• B) ‘valorização do policial civil’ no:concurso archive(pdf)

• C) "valorização do policial civil" not(concurso) in:pdf

• D) "Valorização do Policial Civil." -concurso filetype:pdf

• E) valorização and do and policial and civil exclude(concurso) in:pdf
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Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - ADMINISTRAçãO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q30.

Acerca de redes de computadores, assinale a opção correta.

• A) O sítio de busca www.google.com localiza mais rapidamente

arquivos criados na plataforma Microsoft, porque ambos (sítio

e plataforma) pertencem à mesma empresa.

• B) A computação na nuvem tem sido uma ótima opção de acesso

à Internet, desde que sejam favoráveis as condições

meteorológicas.

• C) As redes sociais são estruturas compostas por pessoas ou

organizações que têm interesses comuns e se conectam por

meio da Internet.

• D) Para navegar na Internet, são utilizados vários aplicativos,

como o Internet Explorer, ao passo que, para acessar a

intranet, é utilizado exclusivamente o programa Mozilla

Firefox.

• E) Para anexar um arquivo no Outlook Express, é suficiente clicar

as opções Arquivo e Abrir; selecionar o arquivo desejado, e

clicar OK.



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

Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing)

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q31.

Assinale a opção correspondente ao conceito de entrega sob

demanda de poder computacional, armazenamento de banco

de dados, aplicações e outros recursos de tecnologia da informação

por meio de uma plataforma de serviços via Internet.

• A) rede privada virtual

• B) extranet

• C) computação em nuvem

• D) computação quântica

• E) zona desmilitarizada, do inglês demilitarized zone (DMZ)

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

Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q32.

O sistema operacional Microsoft Windows disponibiliza uma pasta

que contém um conjunto de ferramentas para a configuração e

a personalização do ambiente, além de alguns dispositivos, como

a instalação e a desinstalação de programas, a configuração de redes

e Internet, a realização de becape etc. Essa pasta é conhecida como

• A) Área de transferência.

• B) Painel de Controle.

• C) Windows Explorer.

• D) Barra de tarefas.

• E) Área de trabalho, ou desktop.

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q33.

Com relação a segurança da informação, assinale a opção correta.

• A) O princípio da privacidade diz respeito à garantia de que um agente não consiga negar falsamente um ato ou documento de sua autoria.

• B) O princípio da confiabilidade diz respeito à garantia da identidade de uma pessoa física ou jurídica ou de um servidor com quem se estabelece uma

transação.

• C) O princípio do não repúdio diz respeito à garantia de que os dados só serão acessados por pessoas autorizadas, que normalmente são detentoras de

logins e(ou) senhas que lhes concedem esses direitos de acesso.

• D) O princípio da integridade diz respeito à garantia de que uma informação não seja alterada durante o seu trajeto do emissor para o receptor ou durante o

seu armazenamento.

• E) O princípio da confidencialidade diz respeito à garantia de que um sistema estará sempre disponível quando necessário.

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q34.



Assinale a opção que apresenta um tipo de malware capaz de registrar as teclas que são digitadas em uma estação de trabalho, fazer capturas de tela e até

mesmo acessar arquivos em drives locais e(ou) compartilhados.

• A) boot.

• B) cavalo de troia.

• C) macro.

• D) melissa.

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.)

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q35.

Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os itens

a seguir.

A fim de evitar a infecção de um computador por vírus,

deve-se primeiramente instalar uma versão atualizada de um

antivírus, e somente depois abrir os arquivos suspeitos

anexados a emails.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: AGENTE DE POLíCIA SUBSTITUTO / PC/GO / 2016 / CESPE_ME

Q36.

Com relação aos procedimentos de becape, assinale a opção

correta.

• A) O becape incremental deve ser feito depois de realizada cópia

completa de todos os arquivos de interesse.

• B) A cópia completa deve ser feita periodicamente, para copiar os

arquivos que sofreram alguma modificação na última cópia

incremental.

• C) Na cópia incremental, não é necessário especificar os

intervalos de tempo em que houve alterações nos arquivos.

• D) O becape incremental não utiliza dados recuperados das cópias

completas.

• E) Na cópia incremental, os arquivos copiados anteriormente são

recopiados, independentemente do ponto de recuperação

definido.

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Certificado digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q37.

Um certificado digital é um arquivo no computador que identifica o usuário. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

• A) Os aplicativos de email ainda não possuem recursos que possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital.

• B) Por questões de segurança, a chave pública do usuário não faz parte do certificado digital.

• C) Mesmo que um sítio eletrônico possua uma área restrita, não há como programá-lo de modo a que ele exija do usuário a apresentação de certificado

digital.



• D) Na prática, os certificados digitais não podem ser utilizados por um tribunal de justiça para comprovar a autoria, por exemplo, de um processo eletrônico.

• E) Um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador.

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

Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/CE / 2008 / CESPE

Q38.

Em relação ao Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, Lei n.º 12.342/1994, julgue os itens seguintes.

Considere a seguinte situação hipotética.

Rafaela nasceu em 8 de setembro de 2008, na maternidade Santa Tereza, em Fortaleza. No dia seguinte, seu pai se

dirigiu ao ofício do registro de títulos e documentos para

registrá-la.

Nessa situação, o pai de Rafaela dirigiu-se ao cartório errado,

pois o citado registro deve ser feito no ofício do registro civil

das pessoas naturais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q39.

Entre as características das organizações formais modernas

destacam-se a

• A) resistência às mudanças, o individualismo e a relação de

antagonismo.

• B) flexibilidade nas atribuições e responsabilidades, o

racionalismo e a amplitude administrativa.

• C) relação de coesão, a especialização e a colaboração

espontânea.

• D) divisão do trabalho, a especialização e as regras implícitas.

• E) hierarquia, o racionalismo e a especialização.

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

Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q40.

A estruturação organizacional baseada nos produtos que a

organização oferece ao mercado denomina-se

• A) departamentalização funcional.

• B) organização horizontalizada.

• C) departamentalização por produtos.

• D) departamentalização por projetos.

• E) organização matricial.

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

Noções de Administração Pública / Processo organizacional / Planejamento, direção e controle



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q41.

O monitoramento das atividades dos colaboradores da organização,

com vistas ao atendimento das metas estabelecidas, corresponde à

atividade típica da função de administração denominada

• A) controle.

• B) organização.

• C) direção.

• D) liderança.

• E) planejamento.

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

Noções de Administração Pública / Processo organizacional / Comunicação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q42.

A respeito do processo de comunicação em organização e dos seus componentes, assinale a opção correta.

• A) A comunicação efetiva-se por completo mediante a emissão de uma mensagem pelo emissor.

• B) Em ambiente de trabalho organizacional, há mensagens verbais e não verbais.

• C) No âmbito da administração, o email institucional deve ser empregado para comunicações pessoais e de conteúdo emocional.

• D) O canal de comunicação refere-se aos símbolos utilizados para a composição da mensagem.

• E) O veículo de comunicação utilizado corresponde ao decodificador da mensagem.

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

Noções de Administração Pública / Processo organizacional / Avaliação

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q43.

A respeito do processo organizacional, julgue os itens a seguir.

Indicadores de desempenho são ferramentas utilizadas pela

função controle.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q44.

No que tange à organização administrativa e aos institutos da 

centralização, descentralização e desconcentração, julgue os itens 

a seguir. 

 

 

I Os institutos da descentralização e da desconcentração 

diferenciam-se quanto ao número de pessoas envolvidas no 

processo. 

 

II A descentralização ocorre no âmbito de uma única pessoa 

jurídica.



 

III A desconcentração administrativa acontece quando a 

administração reparte as atribuições e competências dentro do 

mesmo órgão. 

 

 

Assinale a opção correta.

• A) Apenas o item I está certo.

• B) Apenas o item II está certo.

• C) Apenas os itens I e III estão certos.

• D) Apenas os itens II e III estão certos.

• E) Todos os itens estão certos.

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q45.

Com relação à administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão

classificado como autarquia em regime especial, integra a

administração indireta da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Agências executivas e reguladoras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q46.

Assinale a opção correta no que tange às entidades públicas em

espécie e à administração direta e indireta.

• A) As fundações públicas são entidades integrantes da

administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de

personalidade jurídica de direito público.

• B) Criada por força de autorização legal como instrumento de

ação do Estado, uma empresa pública federal é uma pessoa

jurídica dotada de personalidade jurídica de direito público.

• C) As agências reguladoras são, em regra, autarquias sob regime

especial criadas com a finalidade de disciplinar e controlar

certas atividades econômicas.

• D) As sociedades de economia mista são submetidas a regras

especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades

anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto

devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

• E) As empresas públicas e as sociedades de economia mista,

integrantes da administração direta federal, são instrumentos de

ação do Estado, logo, são entidades voltadas à busca de

interesse público.

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

Noções de Administração Pública / Gestão de processos

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME



Q47.

Nas organizações, a gestão de processos deve considerar tanto os processos centrais quanto os de apoio e os periféricos. Na gestão de processos, os

processos considerados centrais incluem

• A) a aquisição de insumos para a produção.

• B) o processamento de pedidos de produtos.

• C) a elaboração do balanço patrimonial e financeiro.

• D) o recrutamento e a seleção de empregados.

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

Noções de Administração Pública / Gestão de contratos

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q48.

Com relação às licitações públicas e respectivas legislações, julgue

os itens subsequentes.

O Sistema de Gestão de Contratos (SICON) possibilita, por

exemplo, incluir a descentralização do contrato; para tanto,

deve-se seguir os passos subsequentes: SIASG > SICON > IALDESCONT.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Planejamento estratégico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q49.

O processo de especificação de tarefas ou atividades a serem

realizadas a curto prazo é denominado planejamento

• A) orientado a resultados.

• B) de atividades.

• C) estratégico.

• D) tático.

• E) operacional.

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

Noções de Gestão pública / Modelos de gestão pública / Patrimonialista, burocrático (Weber) e gerencial

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q50.

A partir da instituição do Plano Diretor da Reforma do Estado, em

1995, a gestão por resultados foi incorporada à administração

pública com o objetivo de tornar a gestão pública

• A) mais descentralizada e com gestores com maior autonomia e

maior nível de responsabilidade individual.

• B) mais descentralizada, mas com gestores com menor autonomia

e maior nível de responsabilidade individual.

• C) mais descentralizada, mas com gestores com menor autonomia

e menor nível de responsabilidade individual.

• D) menos descentralizada e com gestores com maior autonomia e

maior nível de responsabilidade individual.



• E) menos descentralizada e com gestores com menor autonomia

e menor nível de responsabilidade individual.

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

Noções de Gestão pública / Conceitos de eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública: avaliação e mensuração do desempenho

governamental

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q51.

Em relação à avaliação do desempenho e ao controle organizacional em organizações públicas, assinale a opção correta.

• A) Accountability refere-se à capacidade de administração de um governo.

• B) A transparência consiste em um mecanismo de controle social que permite ao cidadão avaliar a efetividade da administração pública.

• C) O controle do desempenho organizacional é de responsabilidade exclusiva dos níveis estratégicos das organizações.

• D) O controle financeiro é admitido como objetivo principal tanto nas organizações públicas quanto nas privadas.

• E) Os conceitos de eficácia e eficiência aplicam-se, de forma indistinta, às organizações públicas e privadas.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q52.

O parágrafo único do artigo 20 da Lei n.º 4.320/1964, conforme o

qual "os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não

possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de

execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais,

classificadas entre as despesas de capital", constitui uma exceção ao

princípio da

• A) exclusividade.

• B) universalidade.

• C) unidade.

• D) periodicidade.

• E) especificação.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA E/OU DE EMPRESAS / TCE/AC / 2009 / CESPE_ME

Q53.

O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é estabelecido em dispositivos da Constituição Federal (CF) e, a partir de 2000, por meio da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF). A LDO

• A) orienta a elaboração do PPA.

• B) compreende as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, por se tratar de um planejamento estratégico de médio prazo.

• C) dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas.

• D) contém os critérios e as formas de limitação de empenho, que devem ser analisados trimestralmente.

• E) contém a reserva de contingência.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Processo orçamentário

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

Q54.



Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

Medição, execução e avaliação são fases do ciclo

orçamentário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q55.

A técnica orçamentária que visa ao controle, prevê a receita,

autoriza a despesa, enfatizando os objetos de gasto sem, contudo,

detalhar os objetivos econômicos e sociais aos quais se destina,

denomina-se

• A) orçamento tradicional.

• B) orçamento base zero.

• C) orçamento-programa.

• D) orçamento flexível.

• E) orçamento participativo.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Receita pública / Categorias

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q56.

Em busca de reforço no caixa para garantir o cumprimento da meta fiscal, o Ministério da Fazenda iniciou a venda de ações do Banco do Brasil (BB)

que fazem parte do patrimônio do Fundo Soberano do Brasil (FSB). Esse fundo é uma espécie de poupança que o governo federal mantém desde

2008, para ser usada em momentos de necessidade de receitas.

Sem alarde, um primeiro lote de 1 milhão dessas ações foi vendido em junho. O movimento, no entanto, só foi detectado pelo mercado financeiro nos

últimos dias, o que obrigou o Ministério da Fazenda a confirmar a operação. Nos primeiros quinze dias de julho, outras 5,6 milhões de ações do BB

foram vendidas.

Estado de S. Paulo. 17/7/2015. Internet: <http://economia.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando-se o critério de origem, as receitas descritas na reportagem classificam-se como

• A) outras receitas correntes.

• B) alienação de bens.

• C) receita patrimonial.

• D) receita de serviços.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Receita pública / Fontes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q57.

Com relação às receitas públicas, julgue os próximos itens. 

 

 

I Receita orçamentária efetiva, sob a ótica contábil, é precedida 

pelo registro do reconhecimento do direito correspondente. 

 

II As operações de crédito por antecipação de receita



orçamentária (ARO) não integram a lei orçamentária anual. 

 

III A alienação, por um órgão governamental, de uma balança 

utilizada na pesagem de commodities agropecuárias é uma 

receita de capital intraorçamentária. 

 

 

Assinale a opção correta.

• A) Apenas o item I está certo.

• B) Apenas o item II está certo.

• C) Apenas os itens I e III estão certos.

• D) Apenas os itens II e III estão certos.

• E) Todos os itens estão certos.

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

Noções de Gestão pública / Orçamento público / Receita pública / Estágios

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

Q58.

Julgue o próximo item, relativo à receita pública.

Para efetuar o lançamento de uma receita, o servidor

competente para exercer tal atividade deve verificar a

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;

confirmar o cálculo do montante devido e identificar o sujeito

passivo da obrigação, entre outros.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - FINANçAS PúBLICAS / SECGE/PE / 2010 / CESPE_ME

Q59.

Assinale a opção correta acerca das normas gerais para a contabilidade contempladas na Lei n.º 4.320/1964.

• A) O registro contábil da dívida flutuante e da dívida fundada será feito de acordo com as especificações constantes da lei de orçamento e dos créditos

adicionais.

• B) Os bens de almoxarifado serão avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção.

• C) As operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira que não estiverem compreendidas na execução orçamentária não serão objeto de

registro, individualização e controle contábil.

• D) O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário sintético do órgão e os elementos da escrituração analítica na contabilidade.

• E) As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa

execução, constituirão elementos da conta patrimonial.
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Despesa pública / Categorias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q60.

Na classificação funcional de despesa orçamentária, a função

"encargos especiais" engloba despesas orçamentárias que

expressem

• A) um bem ou um serviço específico.

• B) uma função sem subfunções típicas.



• C) juros, taxas e comissões de financiamentos.

• D) diversos serviços.

• E) uma agregação neutra.
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Despesa pública / Estágios

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q61.

Em um contrato de prestação de serviços firmado entre empresa privada e órgão da administração pública direta, a autoridade competente, após as verificações

pertinentes, certificou, na nota fiscal apresentada pela empresa, a prestação do serviço, mediante ateste.

As informações apresentadas nessa situação hipotética se referem ao estágio de execução da despesa orçamentária denominado

• A) empenho.

• B) liquidação.

• C) pagamento.

• D) dotação.
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Suprimento de fundos

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q62.

Acerca dos mecanismos técnicos utilizados na administração do

orçamento público, julgue os itens a seguir.

Se alguma parcela de suprimento de fundos concedido for

restituída sem utilização, a despesa correspondente deverá ser

obrigatoriamente anulada.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Restos a pagar

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q63.

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

Restos a pagar processados correspondem às despesas que

tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q64.

Julgue os próximos itens, relativos às receitas e despesas públicas.



As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de

exercícios encerrados, para as quais, à época, o orçamento não

consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no

balanço financeiro.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Gestão pública / Orçamento público / A conta única do Tesouro

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q65.

Julgue os itens seguintes, referentes aos sistemas integrados de

administração financeira e orçamentária, a conceitos básicos de

receita e despesa pública e ao uso da conta única do Tesouro

Nacional.

Caso determinado órgão público que arrecade diretamente

parte dos recursos que utiliza em seu orçamento precise

antecipar uma parcela dessas receitas para execução imediata

de despesas, o Tesouro Nacional estará autorizado a promover

a antecipação com disponibilidades da conta única do Tesouro,

desde que se observe o limite das respectivas dotações

orçamentárias e que a antecipação não prejudique a entrega de

receitas vinculadas de outros órgãos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão pública / Gestão de suprimentos e logística na Administração Pública / A modernização do processo de compras

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q66.

Na administração pública, a melhor prática para o cadastro de

fornecedores consiste em

• A) eleger um fornecedor de qualidade para cada um dos itens de

estoque necessários para a construção de parcerias duradouras

e fidelizadas.

• B) estabelecer relações diferenciadas com novos fornecedores

para conseguir o produto ou serviço mais adequado às

necessidades do órgão público.

• C) registrar o maior número possível de fornecedores a partir do

contato com sindicatos e associações, sendo dispensável a

submissão da listagem inicial de fornecedores aos critérios de

seleção predefinidos.

• D) reunir o maior número possível de fornecedores que, em

avaliações prévias, preencham, além dos requisitos básicos,

exigências complementares predefinidas.

• E) monitorar o comportamento do mercado fornecedor com o

intuito de manter sempre ativos os cadastros dos fornecedores

com os três melhores preços.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificações

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME



Q67.

Classifica-se a Constituição Federal de 1988 (CF) como

• A) histórica, pelo critério do modo de elaboração.

• B) cesarista e outorgada, pelo critério de origem.

• C) eclética e ortodoxa, pelo critério da dogmática.

• D) prolixa, pelo critério da extensão das matérias contempladas no texto constitucional.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q68.

Toda norma destina-se à produção de algum efeito

jurídico. Como consequência, a eficácia jurídica — isto é,

a pretensão de atuar sobre a realidade — é atributo das normas

de Direito. [...] Modernamente, já não é controvertida a tese

de que não apenas as regras, mas também os princípios são

dotados de eficácia jurídica.

Luís Roberto Barroso. Curso de direito constitucional contemporâneo: os

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2013.

Considerando-se o texto precedente como motivador, é correto

afirmar que, conforme disposição da Constituição Federal de 1988,

a dignidade da pessoa humana é

• A) fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se

de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade

diferida.

• B) fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se

de norma constitucional de eficácia absoluta e aplicabilidade

imediata.

• C) fundamento da República Federativa do Brasil, tratando-se

de norma constitucional de eficácia absoluta e aplicabilidade

esgotada.

• D) princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas

relações internacionais, tratando-se de norma constitucional

de eficácia absoluta e aplicabilidade diferida.

• E) princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas

relações internacionais, tratando-se de norma constitucional

de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q69.

Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de

investigação criminal ou instrução processual penal, a quebra do

sigilo de comunicações telefônicas pode ser determinada

• A) pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.

• B) pelo Poder Judiciário, somente.

• C) por autoridade policial e pelo Ministério Público.

• D) pela fiscalização tributária, somente.

• E) pelo Ministério Público, somente.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q70.

Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta.

• A) As atividades das associações somente poderão ser suspensas

por decisão judicial.

• B) A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de

caráter paramilitar.

• C) A criação de associação depende de autorização do poder

público.

• D) A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para

compelir alguém a permanecer associado.

• E) As associações, ainda quando não autorizadas expressamente,

possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou

extrajudicialmente.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q71.

Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos dezesseis anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela

nacionalidade brasileira.

A partir das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

• A) Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato.

• B) O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição, em qualquer hipótese.

• C) Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo ou tráfico ilícito de entorpecentes posterior à naturalização, em razão de sua

naturalização ser secundária.

• D) Se Caio tiver praticado delito comum no exterior, antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/MA / 2018 / CESPE_ME

Q72.

À luz da CF, os atos de improbidade administrativa poderão

acarretar o(a)

• A) suspensão dos direitos políticos.

• B) disponibilidade dos bens.

• C) cassação de direitos políticos.

• D) suspensão da função pública.

• E) ressarcimento ao erário, o que inviabiliza a persecução penal.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q73.



De acordo com a CF, os partidos políticos

• A) podem ter caráter regional ou estadual.

• B) têm autonomia para definir o regime de suas coligações

eleitorais, não sendo obrigatória a vinculação entre as

candidaturas nacionais, estaduais e municipais.

• C) adquirem personalidade jurídica somente após o registro dos

seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

• D) têm direito a recursos do fundo partidário e acesso pago à

televisão.

• E) podem constituir e utilizar organizações paramilitares,

desde que para fins eleitorais.
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q74.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

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

Maria deve sugerir a federalização da posse de todo o acervo

de pinturas, uma vez que o referido projeto será executado

pelo IPHAN e cabe exclusivamente à União proteger

documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e

cultural.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q75.

Acerca da organização dos estados, é correto afirmar que

• A) a criação de um território federal é regulada por lei ordinária.

• B) aos estados-membros compete explorar os serviços locais de

gás canalizado.

• C) a iniciativa popular no processo legislativo estadual não é

admitida.

• D) a competência da União para legislar sobre normas gerais

exclui a competência suplementar dos estados-membros para

legislar.

• E) o texto constitucional autoriza a criação de tribunais de contas

municipais.
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q76.

Um município de determinado estado da Federação

apresentava graves dificuldades com transportes, o que resultava

em problemas no cotidiano da população, especialmente pela

dificuldade de entrega de documentos e encomendas via postal.

Atenta a essa demanda, a assembleia legislativa municipal editou

lei para regulamentar o serviço postal no município, considerando

as especificidades locais da comunidade, em nome do interesse

público, e buscando atender adequadamente à população.

Conforme os dispositivos constitucionais referentes à organização

do Estado, a lei editada pela assembleia legislativa desse

município é

• A) inconstitucional, porque é da União a competência privativa

para legislar sobre serviço postal.

• B) constitucional, porque a assembleia legislativa municipal

detém autonomia e legitimidade para legislar privativamente

sobre demandas específicas locais.

• C) inconstitucional, porque é do respectivo estado a competência

privativa para legislar sobre serviço postal em seus municípios.

• D) constitucional, porque a assembleia legislativa municipal

detém legitimidade para legislar concorrentemente com a

União e com o respectivo estado sobre serviço postal.

• E) constitucional, porque a assembleia legislativa municipal

detém competência comum com os demais entes da Federação

para legislar sobre serviço postal.
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Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q77.

Conforme disposições da CF, assinale a opção correta a respeito da administração pública.

• A) A lei deverá reservar parte dos cargos e empregos públicos para afrodescendentes e pessoas portadoras de deficiência.

• B) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, exceto entre os cargos do Poder Executivo e do Legislativo.

• C) Somente por lei complementar poderão ser criadas autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.

• D) É deferida aos servidores públicos a garantia da vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício.

• E) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.
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Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q78.

Em 2013, Maria foi aprovada em concurso público para 

o cargo de analista da secretaria de saúde de um estado. Em 2014, 

ela foi nomeada, tomou posse e entrou em exercício. Terminado 

o período de estágio probatório e realizada a avaliação especial 

de desempenho de Maria, ela passou a ser servidora estável. 

Em janeiro de 2018, o cargo ocupado por Maria foi extinto 

por desnecessidade. 

 



Considerando-se as disposições constitucionais referentes à 

administração pública e aos servidores públicos, é correto afirmar 

que Maria

• A) será reintegrada em novo cargo na secretaria de saúde do

estado, recebendo remuneração equivalente ao cargo extinto,

por ser servidora estável.

• B) deverá ser reconduzida para outro órgão do Poder Executivo,

caso não haja outro cargo disponível em seu órgão de origem,

devendo receber remuneração equivalente ao cargo extinto.

• C) perderá a estabilidade, devendo realizar nova avaliação de

desempenho para outro cargo na secretaria de saúde do estado.

• D) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional

ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em

outro cargo.

• E) será indenizada pela administração e aproveitada em outro

cargo disponível, com remuneração proporcional ao tempo

de serviço.
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Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Congresso nacional

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q79.

A revisão constitucional

• A) é uma manifestação do poder constituinte originário.

• B) é realizada apenas pelo Congresso Nacional.

• C) é passível de ser feita a qualquer tempo.

• D) permite a alteração da Constituição de forma incondicionada.

• E) não está prevista na Constituição Federal de 1988.
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Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Câmara dos deputados

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q80.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados

• A) processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal,

nos crimes de responsabilidade.

• B) elaborar o regimento interno do Senado Federal.

• C) aprovar, previamente, a escolha de ministros do Tribunal

de Contas da União.

• D) autorizar a instauração de processo contra o presidente

da República.

• E) processar e julgar o presidente e o vice-presidente

da República nos crimes de responsabilidade.
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Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Senado federal

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q81.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a avaliação 

periódica da funcionalidade do sistema tributário nacional, 

em sua estrutura e em seus componentes, e do desempenho



das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios compete privativamente

• A) ao Conselho da República.

• B) ao Tribunal de Contas da União.

• C) ao Senado Federal.

• D) à Câmara dos Deputados.

• E) ao Conselho Nacional de Justiça.
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Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Deputados e senadores

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q82.

De acordo com a CF, o sistema proporcional é utilizado para eleger

• A) deputados federais.

• B) presidente da República.

• C) senadores.

• D) governadores.

• E) prefeitos.
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Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições do presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q83.

O presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado,

ao procurador-geral da República ou ao advogado-geral da União

a competência para

• A) o exercício do comando supremo das Forças Armadas.

• B) a concessão de indulto e para a comutação de penas.

• C) a decretação do estado de defesa.

• D) a decretação e execução de intervenção federal.

• E) a celebração de tratados internacionais sujeitos a referendo do

Congresso Nacional.
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Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Ministros de Estado

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2010 / CESPE_ME

Q84.

No que se refere à organização dos poderes pela CF, assinale a opção correta.

• A) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e ações rescisórias de julgados dos tribunais regionais

federais.

• B) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal.

• C) O presidente e o vice-presidente da República podem ausentarse do país sem licença do Congresso Nacional, ainda que por longo período.

• D) Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

• E) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de, no mínimo, trinta e três ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta

e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q85.

É permitido ao magistrado

• A) receber contribuições de entidades privadas a título gratuito.

• B) exercer qualquer outro cargo, caso tenha disponibilidade

durante o exercício da magistratura.

• C) receber participação em processo no qual tenha atuado em

substituição a juiz que se encontrava no gozo de férias.

• D) advogar perante juízo do qual tenha sido afastado por

exoneração, desde que decorridos três anos do afastamento.

• E) envolver-se em atividades político-partidárias, desde que

comunique à presidência do respectivo tribunal.
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q86.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

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

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q87.

A respeito da composição e competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue os itens a seguir.

I O Estatuto da Magistratura pode ampliar o rol de competências do CNJ previsto na CF, uma vez que esse rol é exemplificativo.

II Ao CNJ, como órgão do Poder Judiciário, é permitido apreciar a constitucionalidade e a legalidade dos atos administrativos.

III No exercício de seu poder disciplinar, o CNJ pode proceder a investigação sobre faltas disciplinares dos magistrados, desde que por avocação de processos

disciplinares já findos nos tribunais, na medida em que sua competência é subsidiária.

Assinale a opção correta.

• A) Apenas o item I está certo.

• B) Apenas o item II está certo.

• C) Apenas o item III está certo.

• D) Todos os itens estão certos.
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Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério público

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q88.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é

• A) um órgão de controle vinculado ao Legislativo, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU).



• B) uma instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e de assessoramento jurídico do Poder

Executivo.

• C) uma instituição permanente que integra as funções essenciais à justiça conjuntamente com a defensoria pública e a advocacia pública.

• D) um órgão do Poder Judiciário.

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensoria públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q89.

De acordo com a CF, compete à Advocacia-Geral da União

• A) defender a validade de lei federal no âmbito de ação direta

de inconstitucionalidade ajuizada no STF.

• B) realizar atividades de consultoria e assessoramento jurídico

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

• C) executar a dívida ativa dos entes federativos.

• D) ingressar, em nome próprio, com ação direta de

inconstitucionalidade contra lei federal no STF.

• E) conceder anistia se houver delegação de competência do

presidente da República ao advogado-geral da União.
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q90.

Consideram-se entes da administração direta

• A) as entidades vinculadas ao ministério em cuja área de

competência estiver enquadrada sua principal atividade.

• B) as entidades da sociedade civil qualificadas como organização

social.

• C) as autarquias.

• D) os serviços integrados na estrutura administrativa da

Presidência da República e dos ministérios.

• E) as fundações públicas.
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q91.

A União, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, pretende criar uma autarquia para a execução de determinadas atividades administrativas típicas.

Nessa situação hipotética, a autarquia deverá ser criada por

• A) lei complementar.

• B) portaria ministerial.

• C) decreto presidencial.

• D) lei ordinária específica.
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações



Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q92.

Pessoa jurídica da administração indireta criada por lei específica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, e que realiza apenas atividades de interesse

público denomina-se

• A) empresa pública.

• B) sociedade de economia mista.

• C) fundação pública.

• D) autarquia.
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q93.

Assinale a opção que indica entidades que apresentam

personalidade jurídica de direito privado, são criadas mediante

autorização por lei, desempenham atividade econômica e estão

sujeitas ao controle estatal.

• A) autarquia e fundação

• B) sociedade de economia mista e fundação

• C) fundação e empresa pública

• D) empresa pública e sociedade de economia mista

• E) autarquia e empresa pública
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Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q94.

Sociedade anônima cuja criação é autorizada por ente federativo

e que possui participação minoritária de capital privado em suas

ações é uma

• A) sociedade anônima de natureza empresarial, que não pode

fazer parte da administração pública direta ou indireta.

• B) autarquia, que faz parte da administração indireta.

• C) empresa pública, que faz parte da administração indireta.

• D) sociedade de economia mista, que faz parte da administração

indireta.

• E) entidade paraestatal, que não pode fazer parte da administração

pública direta ou indireta.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q95.

Assinale a opção que apresenta o atributo pelo qual determinados

atos administrativos podem ser executados direta e imediatamente

pela própria administração pública, independentemente de

intervenção do Poder Judiciário.

• A) presunção de legitimidade



• B) imperatividade

• C) autoexecutoriedade

• D) tipicidade

• E) presunção de veracidade
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q96.

Assinale a opção que apresenta espécie de ato administrativo

vinculado quanto ao conteúdo.

• A) circular

• B) permissão

• C) despacho

• D) portaria

• E) licença
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q97.

Assinale a opção correta acerca das disposições gerais dos agentes públicos.

• A) É possível que um indivíduo, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, execute uma função pública em nome do Estado.

• B) Servidor público estatutário é aquele submetido a um diploma legal específico e que ocupa cargo público da administração direta e indireta, como

autarquias, fundações e empresas públicas.

• C) Os litígios que envolvam os servidores públicos estatutários e celetistas devem ser dirimidos na Justiça do Trabalho, especializada em dirimir conflitos

entre trabalhadores e empregadores.

• D) Os chamados cargos vitalícios, previstos pela Constituição anterior à ora vigente, não mais subsistem. Atualmente, apenas existem os chamados cargos

efetivos e cargos em comissão, também denominados na prática de cargo de confiança.

• E) Considera-se agente público aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, cargo, emprego ou função pública, sempre mediante remuneração pelo

serviço prestado.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q98.

Assinale a opção correta com relação ao poder hierárquico.

• A) Decorre do poder hierárquico o poder de revisão, por superior,

dos atos praticados por subordinado.

• B) A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar,

não se ligando ao poder hierárquico.

• C) A avocação é regra ampla e geral cuja difusão deve ser

estimulada em prol da eficiência.

• D) A hierarquia administrativa é restrita ao Poder Executivo.

• E) Subordinação e vinculação, como decorrências do poder

hierárquico, são institutos que se confundem e que se

caracterizam pelo controle que se dá no âmbito de um mesmo

ente.

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



Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEFAZ/RS / 2018 / CESPE_ME

Q99.

A responsabilização de servidor público que tenha negado

publicidade a atos oficiais terá como fundamento os poderes

• A) disciplinar e hierárquico.

• B) de polícia e disciplinar.

• C) hierárquico e de polícia.

• D) regulamentar e de polícia.

• E) hierárquico e regulamentar.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q100.

Determinada agência reguladora, atuando em sua esfera

de atribuições, editou ato normativo de apurada complexidade

técnica com vistas a elucidar conceitos legais e regular determinado

segmento de atividades consideradas estratégicas e de interesse

público.

Nessa situação hipotética, a atuação da agência configurou

exercício do poder

• A) de polícia.

• B) regulamentar.

• C) discricionário.

• D) disciplinar.

• E) hierárquico.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

Fonte: AGENTE DE SEGURANçA PENITENCIáRIA / SERES/PE / 2017 / CESPE_ME

Q101.

Com relação ao poder de polícia, julgue os itens a seguir.

I A coercibilidade caracteriza-se pela possibilidade de a

administração pública executar decisões pelos próprios meios,

sem recorrer previamente ao Poder Judiciário.

II A autoexecutoriedade caracteriza-se pela obrigação de os

administrados observarem os comandos emitidos por atos

de polícia.

III Denomina-se originário o poder de polícia que abrange

leis e atos administrativos provenientes de pessoas políticas

da Federação.

IV O poder de polícia é discricionário, mas limitado por lei.

Estão certos apenas os itens



• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) II e IV.

• E) III e IV.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q102.

Segundo a doutrina, ocorrerá desvio de poder se

• A) o agente praticar ato buscando alcançar fim diverso daquele

determinado pela lei.

• B) o agente público agir fora dos limites de sua competência

administrativa.

• C) houver a remoção de um servidor por agente incompetente,

como forma de punição daquele.

• D) a autoridade praticar ato administrativo que vá além do que a

lei permita.

• E) houver violação ao requisito de motivo do ato administrativo,

tornando-o arbitrário.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q103.

Nas licitações públicas, de acordo com o princípio do julgamento

objetivo,

• A) comprovado o melhor interesse da administração, os critérios

de julgamento poderão incluir fatores subjetivos.

• B) concluído o procedimento, a administração estará impedida de

atribuir o objeto da licitação a outrem que não o licitante

vencedor.

• C) o julgamento do certame deve nortear-se pelo critério

previamente fixado no instrumento convocatório, observadas

todas as normas a seu respeito.

• D) a administração poderá cobrar do licitante qualquer

qualificação, ainda que não inserida no edital, desde que a

exigência tenha nexo relacional com o objeto da contratação.

• E) o julgamento do certame deve realizar-se segundo razões de

conveniência e oportunidade do gestor.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q104.

Uma empresa pública estadual desenvolve estudos e 

pesquisas e produz habitações populares a baixo custo. O ente 

federado ao qual essa empresa se vincula necessita complementar 

a construção dessas habitações por meio de iniciativa própria. 

 



Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, nessa situação, a licitação é

• A) dispensável, desde que a empresa tenha sido criada

anteriormente à vigência da Lei de Licitações e que o valor

seja compatível com o valor de mercado.

• B) inexigível, uma vez que envolve dois entes públicos.

• C) dispensável, pois as entidades que integram a administração

pública têm preferência no julgamento do certame em relação

aos demais participantes.

• D) obrigatória, dado o princípio da igualdade, pois se trata de

empresa integrante da própria administração.

• E) obrigatória, já que outras construtoras podem produzir tais

habitações, tendo direito subjetivo à competição para o

fornecimento.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q105.

Uma modalidade complexa de licitação é a concorrência, cujo prazo para divulgação, em regra, é de trinta dias, podendo ser estendido para quarenta e cinco

dias caso a concorrência seja do tipo

• A) serviços comuns.

• B) trabalho científico.

• C) convite.

• D) técnica e preço.

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q106.

Para contratar bens e serviços de informática, a organização pública deverá obrigatoriamente utilizar o tipo de licitação denominado

• A) concorrência.

• B) melhor preço.

• C) tomada de preços.

• D) melhor técnica.

• E) técnica e preço.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q107.

A respeito da impugnação de edital de licitação, assinale a opção correta.

• A) A administração não tem prazo para responder à impugnação.

• B) A impugnação do edital apresentada por licitante não impede que ele apresente idêntica representação junto ao tribunal de contas competente.

• C) Somente os licitantes poderão impugnar edital de licitação.

• D) O licitante poderá impugnar o edital de licitação até cinco dias úteis antes da data de abertura dos envelopes de habilitação, sob pena de preclusão.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela administração pública



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q108.

Acerca do controle exercido pelos tribunais de contas sobre o Poder

Executivo, assinale a opção correta.

• A) A fiscalização exercida pelos tribunais de contas dispensa a

existência de controle interno nos órgãos públicos.

• B) As decisões dos tribunais de contas que resultarem em

imputação de débito ou multa terão eficácia de título

executivo.

• C) Os tribunais de contas têm competência para apreciar a

legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluindo

nomeações para cargo de provimento em comissão.

• D) O controle externo é exercido exclusivamente pelos tribunais

de contas.

• E) A fiscalização exercida pelos tribunais de contas restringe-se

ao aspecto legal dos atos públicos.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q109.

Assinale a opção correta com relação aos controles da administração pública.

• A) O controle judicial dos atos da administração não é apenas de legalidade, mas recai sempre sobre o mérito administrativo.

• B) O controle por subordinação é o exercido dentro da mesma administração, permitindo-se ao órgão de graduação superior fiscalizar órgão de menor

hierarquia.

• C) Não pode o secretário estadual controlar a legalidade de ação administrativa praticada por autoridade estadual que tenha agido em desconformidade com

norma jurídica válida, por ser tal competência privativa do Poder Judiciário.

• D) O controle administrativo é exercido apenas pelo Poder Executivo e objetiva fiscalizar ou rever condutas internas, sob os aspectos de conveniência e

oportunidade para a administração.

• E) O controle legislativo não pode ser exercido sobre os entes integrantes da administração indireta.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q110.

A respeito do controle da administração pública e do processo administrativo, assinale a opção correta.

• A) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguramse o contraditório e a ampla

defesa, em quaisquer procedimentos.

• B) As contas de prefeito relativas a recursos e convênios com a União são julgadas pelo Tribunal de Contas do estado em que se localiza o município.

• C) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação

legalmente admitidos, entre os quais a edição de atos de caráter normativo.

• D) Em caso de revisão administrativa, o órgão competente para decidir poderá confirmar, modificar, anular ou revogar qualquer decisão a ser revista, se a

matéria for de sua competência.

• E) A necessidade de obtenção de autorização do Senado Federal para que os estados possam contrair empréstimos externos configura controle preventivo

da administração pública.
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Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/MA / 2018 / CESPE_ME

Q111.



Um condenado faleceu e deixou como herança R$ 30.000

para seu filho, seu único herdeiro. Contudo, a sentença criminal

pela qual o falecido foi condenado, além de determinar a pena

privativa de liberdade, cumprida parcialmente em razão da morte,

determinava a reparação do dano causado, no valor de R$ 50.000.

Nessa situação hipotética, a obrigação de reparar o dano poderá ser

• A) estendida ao herdeiro, que deverá saldá-la até o limite do

patrimônio transferido.

• B) extinta, pois se trata de pena personalíssima e intransferível.

• C) executada contra o herdeiro pelo valor integral previsto na

sentença, se ficar provado que ele renunciou à herança para

fraudar credores.

• D) anulada, bem como extinta a pena privativa de liberdade.

• E) transferida ao herdeiro, que deverá saldá-la no valor integral

previsto na sentença de condenação de seu pai.
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Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado

Fonte: AGENTE DE SEGURANçA PENITENCIáRIA / SERES/PE / 2017 / CESPE_ME

Q112.

Agente de segurança penitenciário que cause prejuízo a terceiros

por exercer irregularmente suas atribuições será responsabilizado

na esfera

• A) civil, salvo se o prejuízo for decorrente de ato culposo.

• B) administrativa, ainda que o prejuízo seja decorrente de ato

omissivo.

• C) administrativa, desde que também haja prejuízo à respectiva

fazenda estadual.

• D) civil, desde que também haja prejuízo à fazenda estadual.

• E) administrativa, salvo se o dano for ressarcido.

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q113.

De acordo com o regime constitucional da administração pública, assinale a opção correta.

• A) O servidor público que estiver no exercício de mandato eletivo de deputado estadual ficará afastado do seu cargo, desde que haja incompatibilidade de

horários entre os dois cargos.

• B) A criação de autarquias e fundações públicas independe de lei.

• C) As parcelas de caráter indenizatório serão desconsideradas para efeito do cumprimento do teto constitucional remuneratório.

• D) Aplica-se o regime geral de previdência social ao servidor público federal que ocupe cargo público efetivo.

• E) A Constituição veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a servidores públicos portadores de deficiência.

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