
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova.

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos

passados, define-se como uma prática de saber-fazer

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII.

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que

corresponde à Revolução Industrial.

A pedagogia tradicional é caracterizada pela

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes,

implicando uma organização global extremadamente detalhada.

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse;

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe

a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos

conteúdos a transmitir.

C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

O que distingue a pedagogia nova da pedagogia tradicional

é o protagonismo que cada uma delas atribui a aprendizes,

professores e conteúdos.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q2.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o 

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros



elementos fundamentais da educação, que a completem, 

é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta 

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

O texto classifica-se como injuntivo, já que visa instruir o

leitor a pensar de forma diversa da que pensam “os pedagogos

da prosperidade” (R. 1 e 2).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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

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

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica

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

Q4.



A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q5.

Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova.

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos

passados, define-se como uma prática de saber-fazer

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII.

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que

corresponde à Revolução Industrial.

A pedagogia tradicional é caracterizada pela

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes,

implicando uma organização global extremadamente detalhada.

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse;

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe

a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos

conteúdos a transmitir.



C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

A conjunção “Entretanto” (R.15) tem, no período em que se

insere, sentido conclusivo, equivalendo, semanticamente,

a Portanto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q6.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q7.



Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova.

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos

passados, define-se como uma prática de saber-fazer

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII.

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que

corresponde à Revolução Industrial.

A pedagogia tradicional é caracterizada pela

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes,

implicando uma organização global extremadamente detalhada.

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse;

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe

a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos

conteúdos a transmitir.

C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

Nos segmentos “A pedagogia nova se constitui como

oposição” (R. 16 e 17) e “A pedagogia nova se opõe” (R.19),

o pronome “se” desempenha a mesma função sintática.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às 

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — 

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro 

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por 

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de



Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas 

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo 

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

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



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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q10.

O Ministério Público Federal impetrou mandado de

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do

auxílio do intérprete.

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua

expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de

testemunha ou de acusado.

No que interessa a este estudo, entre os modelos

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,

mediatamente, de direitos linguísticos.

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,

expressamente, norma específica que protege as línguas

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.

A substituição da expressão “em qual” (L.5) por que

preservaria a correção da estrutura sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

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



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

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

Q11.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

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

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

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

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

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

Q12.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam

mantidos caso o trecho “se é verdade que até agora” (R.3) fosse

reescrito da seguinte forma: verdade é que até agora.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q13.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios

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

Q14.

Julgue os itens a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e

administração pública.

A Presidência da República integra a administração pública

federal direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q15.

Julgue os itens a seguir, referentes a institutos diversos do direito

administrativo.

A aplicação retroativa de nova interpretação dada a norma

administrativa é admitida no processo administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Disposições Preliminares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q16.

Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei n.º 8.112/1990 e ao ato administrativo, julgue os itens

subsecutivos.

O regime jurídico estatutário de que trata a Lei n.º 8.112/1990 

é aplicável aos servidores da administração direta, das



autarquias e das empresas públicas federais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q17.

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

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de

quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Direitos e Vantagens

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q18.

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

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Regime Disciplinar

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

Q19.

Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na

Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre

direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto

a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau

e de cônjuge ou companheiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor



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

Q20.

Aldo e Sandra são casados e pais de três crianças. Sandra

é servidora pública efetiva de determinada fundação pública

vinculada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, ocupa

um cargo em comissão em um órgão público federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,

referentes à seguridade social do servidor público.

Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da

seguridade social, Aldo terá direito aos mesmos benefícios de

plano de seguridade social e de assistência à saúde garantidos

a Sandra.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado x discricionário

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q21.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos agentes públicos, aos

poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado.

O poder discricionário confere ao administrador, em

determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada

conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se

limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de

revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao

princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de

boa-fé.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

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

Q22.

Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar



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

Q23.

Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da

administração pública, julgue os seguintes itens.

A administração, quando aplica sanção administrativa a uma

pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua

no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de

supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma

indistinta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

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

Q24.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia

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

Q25.

No que se refere aos poderes da administração pública e aos

serviços públicos, julgue os itens subsecutivos.

O poder de polícia, decorrente da supremacia geral do

interesse público, permite que a administração pública

condicione ou restrinja o exercício de atividades, o uso e gozo

de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse

público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

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

Q26.



À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Legalidade e publicidade são princípios constitucionais

expressos aplicáveis à administração pública direta e indireta

do DF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q27.

A respeito de atos de improbidade administrativa, julgue os itens

que se seguem de acordo com o disposto na Lei de Improbidade

Administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem

econômica para intermediar a liberação de verba pública de

qualquer natureza.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

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

Q28.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

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

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

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

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

a seguir.

João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE



Q29.

Julgue os itens subsequentes, relativos a organização administrativa.

Não existe hierarquia entre o Ministério da Saúde e a

ANVISA.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Disposições gerais, princípios e definições

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

Q30.

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

A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade

do certame.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Modalidades da Lei 8.666

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

Q31.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Limites e dispensa

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q32.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em 

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a 

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública 

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação 

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade 

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o 

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou 

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente, 

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso 

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. 

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a 

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados 

quanto a reforma prometida. 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem.



Maria equivocou-se ao enquadrar a situação como típica de

dispensa de licitação, tendo em vista que, nos casos de

calamidade, é possível a contratação por inexigibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Espécies e classificação

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

Q33.

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

A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba

os empregados públicos e servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q34.

João, após aprovação em concurso público, foi nomeado

em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração

indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética

em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para

ocupar emprego público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos

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

Q35.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

A competência — ou sujeito —, a finalidade, a forma,

o motivo e o objeto — ou conteúdo — são elementos que

integram os atos administrativos.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie

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

Q36.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

O veículo normativo adequado para a edição do referido ato é

o decreto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q37.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, tem

competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira,

orçamentária e patrimonial da União, mediante controle

externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Executivo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q38.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O presidente da República possui competência constitucional

para dispor, mediante decreto, acerca de aumento de despesa

na administração federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169)

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

Q39.



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

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada

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

Q40.

Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos

e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do

entendimento do STF.

Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos

deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados

federais será considerada constitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais (arts. 1º a 4º)

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

Q41.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao

legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas

diversas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q42.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q43.

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,

julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os

serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à

coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade

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

Q44.

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

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q45.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q46.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988 

(CF) acerca de direitos políticos, julgue o próximo item.



Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q47.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado,

julgue os próximos itens.

Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os

municípios, em simetria com os estados, desempenham as

funções dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, em

razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da CF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24)

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

Q48.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à

organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito

eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais

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

Q49.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q50.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

A pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos

que seu agente público causar a terceiros, sendo assegurado a

ela o direito de regresso contra o servidor responsável apenas

em caso de dolo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais

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

Q51.

A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça,

julgue os itens a seguir.

Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal,

estadual e municipal, em virtude de sentença judicial, são

feitos por meio de precatórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira

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

Q52.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira

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

Q53.



Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas

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

Q54.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

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

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q55.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO



• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea

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

Q56.

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

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

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

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional

Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE

Q57.

A taxa de desemprego nas seis principais regiões

metropolitanas do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto

Alegre, Belo Horizonte e Salvador) subiu em janeiro de 2014,

em um movimento marcado pela dispensa de trabalhadores

temporários, mas a alta ficou abaixo da esperada pelo mercado. Foi

o menor índice para o mês de janeiro desde o início da série

histórica, em março de 2002.

O Globo, 21/2/2014, p. 27 (com adaptações).

Considerando o texto acima e os aspectos relevantes do quadro

econômico mundial contemporâneo, no qual o Brasil comparece

como economia emergente, julgue os próximos itens.

Atualmente, o setor automobilístico é o que mais gera emprego

no Brasil devido à manutenção de incentivos fiscais e ao bom

momento vivido pelo MERCOSUL, sendo a Argentina o maior

escoadouro da produção brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Organização

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

Q58.

Julgue os próximos itens, relativos aos protocolos documentais e

à realidade arquivística brasileira.

No contexto da arquivística brasileira, a classificação de 

documentos deve ser realizada de maneira uniforme para



instituições pertencentes ao mesmo ramo de atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Métodos de arquivamento

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

Q59.

Acerca das políticas de acesso aos documentos de arquivo, pautadas

pela Lei de Acesso à Informação, julgue os itens subsecutivos.

O documento acessível é aquele classificado, avaliado

e descrito de acordo com o plano ou código de classificação,

a tabela de temporalidade e o instrumento de pesquisa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Arquivos correntes e intermediários

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

Q60.

Com relação à tabela de temporalidade de documentos de arquivo,

bem como à triagem e eliminação de documentos e processos,

julgue os itens subsecutivos.

Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode

ser eliminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Arquivos permanentes

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

Q61.

Julgue os itens subsequentes, relativos à legislação arquivística e a

sistemas de arquivo.

Em razão do aumento da massa documental acumulada pela

SEE/DF, é permitida a digitalização de todos os seus

documentos e a eliminação dos originais, principalmente

aqueles considerados de valor permanente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Protocolos

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



Q62.

Julgue os próximos itens, relativos aos protocolos documentais e

à realidade arquivística brasileira.

Cabe ao setor de recebimento informar a localização dos

antecedentes de um documento que não estiverem no arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem

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

Q63.

A respeito dos sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos, julgue os itens seguintes.

A técnica da microfilmagem tem como limitação a dificuldade

de acesso múltiplo, uma das vantagens da digitalização

de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Automação

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

Q64.

A respeito dos sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos, julgue os itens seguintes.

Um documento arquivístico digital é aquele que tem a

informação resultante das atividades de pessoas físicas

ou jurídicas registrada em dígitos binários, acessível

em sistemas computacionais gerenciados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, Conservação e Restauração de

documento

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

Q65.

No que se refere a preservação, conservação e restauração de

documentos, julgue os itens seguintes.

O material utilizado na confecção das caixas que acondicionam

documentos de arquivo é irrelevante na preservação

documental.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Objetivos individuais e organizacionais

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q66.

Acerca do comportamento organizacional, do gerenciamento de

conflitos e da gestão da mudança, julgue os próximos itens.

As relações de reciprocidade entre pessoas e organizações

ocorrem quando as pessoas tomam consciência de seus deveres

para com as organizações e quando estas percebem suas

obrigações para com as pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Clima organizacional

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

Q67.

Com referência à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

Os instrumentos de avaliação de clima organizacional detêm-se

no exame de quanto o indivíduo “gosta ou não” de

determinados aspectos do ambiente organizacional, ao passo

que os instrumentos de avaliação de satisfação verificam como

e o que os indivíduos percebem no ambiente de trabalho e na

organização, referindo-se à detecção e à descrição desses

aspectos. Logo, a satisfação no trabalho possui uma natureza

predominantemente cognitiva, enquanto o clima organizacional

apresenta natureza mais afetiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Aprendizagem organizacional

Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE

Q68.

Acerca da aprendizagem e do desenvolvimento organizacional,

julgue os itens que se seguem.

As comunidades de práticas alicerçam-se em processos formais

ou informais, sejam informatizados ou não, de codificação e

controle de conhecimentos, para que esses sejam

disponibilizados e compartilhados continuamente nas

organizações.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração de Pessoas / Visão estratégica e operacional

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

Q69.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para

formular e implementar estratégias que proporcionarão

competitividade às organizações frente aos seus ambientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Pessoas / Políticas de RH

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q70.

Acerca da conceituação e das funções dos setores de recursos

humanos (RH) de organizações, julgue os itens subsequentes.

As funções de gestão de pessoas podem ser agrupadas em

razão do foco de intervenção: seleção e treinamento visam ao

aperfeiçoamento de capacidades; gestão do desempenho e

planejamento de carreira objetivam o aumento da motivação;

e equipes e desenhos flexíveis de trabalho almejam a

ampliação da participação dos trabalhadores nos processos

decisórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Orçamento Público / Conceitos

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

Q71.

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

As etapas que compõem o processo orçamentário no DF

incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara

Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Orçamento Público / Princípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q72.



A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.

Como documento, o orçamento público prevê as quantidades

de moeda que devem entrar e que devem sair dos cofres

públicos ao longo do tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Créditos adicionais

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q73.

Com relação às classificações e técnicas de execução do orçamento

público, julgue os itens que se seguem.

O crédito para despesas urgentes, e não incluídas no

orçamento, realizadas em função da ocorrência de calamidade

pública, deverá ser aberto por meio de medida provisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Estágios da despesa pública

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

Q74.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

No caso de o valor empenhado ser insuficiente para atender as

despesas com a merenda escolar, o executor de despesas

deverá providenciar a anulação total do empenho e elaborar

outro empenho no valor adequado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Introdução à Administração de Material

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

Q75.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de 

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.



A finalidade do controle de estoques consiste em verificar

a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de

objetivos nas diversas fases de elaboração de um produto ou

serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Conceituação de Patrimônio

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

Q76.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / O Patrimônio das empresas e órgãos públicos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q77.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão patrimonial.

Os termos inventário, tombamento de bens e contagem física

dos estoques se referem a uma mesma operação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Atividades básicas da Administração de Material

Fonte: TéCNICO ADMNISTRATIVO / MPU / 2010 / CESPE

Q78.

Julgue os itens a seguir, relativos a administração de recursos

materiais.

A manutenção preventiva é realizada mediante o

acompanhamento direto e constante dos componentes ou

equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou

parâmetros específicos, prescindindo das indicações do

fabricante.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / As compras nas organizações

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE



Q79.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado / Reforma do Serviço Civil (mérito, flexibilidade e

responsabilização) e Reforma do Aparelho do Estado

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

Q80.

A gestão de resultados na produção de serviços públicos é um

modelo orientado à efetividade, o que se encaixa muito bem nas

demandas atuais da administração pública. Acerca dessa

informação, julgue o seguinte item.

As melhorias na produtividade do serviço público devem —

isoladamente e sob pena de este não alcançar seus objetivos

— contemplar o objeto específico de discussão, a fim de se

abordarem todas as particularidades do microcosmo em

questão e de se alcançarem melhores resultados.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Administração Pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático

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

Q81.

Acerca da administração pública contemporânea, julgue os itens

subsecutivos.

A gestão pública empreendedora fundamenta-se no aumento da

produtividade e do rendimento das empresas públicas, de

modo a gerar maior receita para o Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público / Processos participativos de gestão pública:

conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade

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

Q82.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.



O governo empreendedor visa atender ao cidadão como

cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe

responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Excelência nos serviços públicos / Gestão por resultados na produção de serviços públicos

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

Q83.

Acerca da administração pública contemporânea, julgue os itens

subsecutivos.

A geração de valor — um dos fundamentos da excelência na

gestão pública — é entendida como o alcance dos resultados

consistentes, o que assegura o aumento de valores tangíveis e

intangíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Excelência nos serviços públicos / Gestão de pessoas por competências

Fonte: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q84.

Acerca da gestão de pessoas, função da área de gestão de pessoas,

políticas e sistemas de informações gerenciais, gestão de pessoas

baseada em competências e aprendizagem organizacional, julgue os

itens a seguir.

Em termos processuais, o elemento central entre seleção de

pessoas, avaliação de desempenho e treinamento e

desenvolvimento é a tomada de decisão em gestão de pessoas

acerca de competências e demais requisitos necessários para

que a organização obtenha excelência em termos de

desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Excelência nos serviços públicos / Gestão de pessoas na Administração Pública Federal / Decreto no 5.707/2006

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

Q85.

De acordo com a legislação vigente no âmbito das entidades e dos

órgãos do Poder Executivo, julgue os itens a seguir, relativos à

gestão de pessoas na administração pública federal.

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas é 

orientada pelo modelo de gestão por competências e, assim, 

estabelece que os conhecimentos, as habilidades e atitudes dos 

eventos de capacitação sejam alinhados com o desempenho



dos servidores e instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q86.

Nos órgãos públicos, como em outras organizações, são múltiplos os relacionamentos formais e informais. Com referência a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

A comunicação setorizada nos órgãos públicos permite que

servidores participem de determinado projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Administração de pessoal / Noções gerais do SIAPE

Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE

Q87.

Com relação a sistemas de pessoal e a legislações aplicadas à área,

julgue os próximos itens.

O Sistema Integrado de Administração de Recursos

Humanos (SIAPE) e o SIPEC são sistemas estruturadores do

governo brasileiro, responsáveis por executar rotinas relativas

à administração de pessoal civil público, sobretudo quanto

a pagamento, cadastro, legislação e lotação de pessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Planejamento e avaliação nas políticas públicas: conceitos básicos de planejamento / Formulação de programas e projetos

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

Q88.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

A estrutura analítica do projeto (EAP) representa

hierarquicamente — para baixo e para cima — as áreas de

processo da gestão do projeto, bem como atividades, escopo

e demais elementos do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Licitação pública / Noções gerais do Sistema de Gestão de Contratos (SICON)

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



Q89.

A parceria entre o governo e a sociedade civil é um mecanismo

versátil para atuação do poder público nas demandas sociais. Com

relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

O Sistema de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV),

que mantém registros de todos os convênios firmados pelo

Poder Executivo federal, consolidou-se como uma das

principais ferramentas de apoio ao trabalho desenvolvido pelas

organizações da sociedade civil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática

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

Q90.

A respeito dos conceitos de organização, de segurança e de

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas,

julgue os itens a seguir.

O tipo de um arquivo armazenado em disco e já definido não

poderá ser alterado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows)

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q91.

Acerca dos sistemas operacionais GNU/Linux e Windows, julgue

os itens subsequentes.

Qualquer leitura feita em arquivos no GNU/Linux provoca

uma operação de escrita que atualiza a informação atime do

referido arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos; ferramentas; aplicativos e procedimentos de Internet e intranet

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

Q92.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.



Embora exista uma série de ferramentas disponíveis na Internet

para diversas finalidades, ainda não é possível extrair apenas

o áudio de um vídeo armazenado na Internet, como, por

exemplo, no Youtube (http://www.youtube.com).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q93.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares)

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q94.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q95.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue

palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em

minúsculas no texto a ser pesquisado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e redes sociais



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q96.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

Q97.

No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a

Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória

computacional e local de armazenamento de arquivos em

computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos

ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta

rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / World wide web: organização de informação para uso na Internet

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

Q98.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da Internet aos

computadores dos usuários com o objetivo de obter

informações sobre as visitas a esses sítios; no entanto,

o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em

seu computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Componentes e meios físicos de comunicação

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q99.

Com relação às principais diferenças entre portas paralelas e seriais,

assim como ao seu uso, julgue os itens que se seguem.



Dispositivos RS-232 normalmente são classificados em DTE

e DCE, o que permite definir quais fios em portas seriais irão

enviar sinais de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Arquitetura de redes

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MIN / 2009 / CESPE

Q100.

Com relação a conceitos de Internet e de intranet, julgue os itens

subsequentes.

A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia

móvel, denominada 3G, permite conexão com a Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Protocolos de comunicação

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

Q101.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) constituem

recursos que podem ser utilizados para identificação de

microcomputadores que acessam a rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Segurança de redes

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

Q102.

Acerca de procedimentos de segurança e de ensino a distância,

julgue os itens subsecutivos.

Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis

e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos

bots, os quais são programas similares ao worm e que possuem

mecanismos de controle remoto.

• CERTO

• ERRADO

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: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE



Q103.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.

O Windows disponibiliza recursos que permitem selecionar

simultaneamente vários arquivos de mesma extensão e executar

operações comuns envolvendo esses arquivos, como,

por exemplo, excluir e imprimir.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q104.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de organização e

gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como

de segurança da informação.

A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao

modo como esses malfeitores da área de segurança da

informação atacam: os crackers são mais experientes e

realizam ataques sem utilizar softwares, ao passo que os

hackers utilizam códigos maliciosos associados aos softwares

para realizar ataques ao ciberespaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Melhores práticas em políticas de segurança

Fonte: ANALISTA - SUPORTE TéCNICO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q105.

No que se refere a políticas de segurança da informação, julgue o

item a seguir.

A elaboração, manutenção e análise crítica da política de

segurança da informação competem exclusivamente ao security

officer da área de tecnologia da informação da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Identificação de tipos de códigos maliciosos (vírus, worms, phishing, spam, adware e pragas

virtuais)

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q106.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.



Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não

será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é

transmitido pela rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Firewalls e regras de isolamento e proteção de redes, virtual private network (VPN)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q107.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Boas práticas para configuração de segurança corporativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ SUPORTE TéCNICO EM INFRAESTRUTURA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q108.

No que se refere à segurança de servidores e aos sistemas

operacionais, julgue os itens subsecutivos.

Uma medida básica de blindagem, em um servidor, é a

desativação de serviços que não foram utilizados ou de

serviços que serão providos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, antispyware etc.)

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q109.

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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q110.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um

email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

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

Q111.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Na Internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de

manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o

armazenamento online e o compartilhamento de arquivos,

dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar

um mesmo arquivo por email para vários destinatários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / BrOffice

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

Q112.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma 

minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a 

condição de que todos os servidores do setor pudessem 

colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada 

de consolidar o documento final. Após digitar a primeira 

versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo, 

a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição 

do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer 

com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa 

situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a 

diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora



da alteração e autor da alteração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente Microsoft Office

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q113.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.

A alça de preenchimento do Excel pode ser utilizada para

selecionar células com as quais se deseja realizar algum tipo de

operação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q4.
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição e conectores 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição e conectores 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição e conectores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q5.
	Texto CB1A1AAADa pedagogia tradicional à pedagogia nova
	Texto CB1A1AAADa pedagogia tradicional à pedagogia nova
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q6.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q7.
	Texto CB1A1AAADa pedagogia tradicional à pedagogia nova
	Texto CB1A1AAADa pedagogia tradicional à pedagogia nova
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q8.
	Texto CB1A1AAA
	Texto CB1A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q10.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q11.
	Texto CB1A1BBB
	Texto CB1A1BBB
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q12.
	Texto CB1A1BBB
	Texto CB1A1BBB
	Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q13.
	Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios 
	Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios 
	Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q14.
	Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE




	Q15.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Disposições Preliminares 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Disposições Preliminares 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Disposições Preliminares 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE




	Q16.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q17.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q18.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Regime Disciplinar 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Regime Disciplinar 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Regime Disciplinar 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q19.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q20.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado x discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado x discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado x discricionário 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q21.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q22.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q23.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q24.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia 
	Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE




	Q25.
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q26.
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q27.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q28.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q29.
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Disposições gerais, princípios e definições 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Disposições gerais, princípios e definições 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Disposições gerais, princípios e definições 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q30.
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Modalidades da Lei 8.666 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Modalidades da Lei 8.666 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Modalidades da Lei 8.666 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q31.
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Limites e dispensa 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Limites e dispensa 
	Direito Administrativo / Licitações Lei no. 8.666/93 / Limites e dispensa 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q32.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Espécies e classificação 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Espécies e classificação 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Espécies e classificação 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q33.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q34.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atributos e elementos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q35.
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécie 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q36.
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q37.
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Executivo 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q38.
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169) 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169) 
	Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q39.
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q40.
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais (arts. 1º a 4º) 
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais (arts. 1º a 4º) 
	Direito Constitucional / Princípios fundamentais (arts. 1º a 4º) 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q41.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q42.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q43.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q44.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q45.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q46.
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19) 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19) 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19) 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q47.
	Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24) 
	Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24) 
	Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q48.
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q49.
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q50.
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE




	Q51.
	Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira 
	Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira 
	Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q52.
	Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira 
	Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira 
	Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q53.
	Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas 
	Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas 
	Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q54.
	Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade 
	Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade 
	Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q55.
	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q56.
	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE




	Q57.
	Noções de protocolo e arquivo / Organização 
	Noções de protocolo e arquivo / Organização 
	Noções de protocolo e arquivo / Organização 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q58.
	Noções de protocolo e arquivo / Métodos de arquivamento 
	Noções de protocolo e arquivo / Métodos de arquivamento 
	Noções de protocolo e arquivo / Métodos de arquivamento 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q59.
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos correntes e intermediários 
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos correntes e intermediários 
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos correntes e intermediários 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q60.
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos permanentes 
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos permanentes 
	Noções de protocolo e arquivo / Arquivos permanentes 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q61.
	Noções de protocolo e arquivo / Protocolos 
	Noções de protocolo e arquivo / Protocolos 
	Noções de protocolo e arquivo / Protocolos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q62.
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q63.
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Automação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q64.
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, Conservação e Restauração de documento 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, Conservação e Restauração de documento 
	Noções de protocolo e arquivo / Noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, Conservação e Restauração de documento 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETáRIO ESCOLAR / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q65.
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Objetivos individuais e organizacionais 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Objetivos individuais e organizacionais 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Objetivos individuais e organizacionais 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q66.
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Clima organizacional 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Clima organizacional 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Clima organizacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q67.
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Aprendizagem organizacional 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Aprendizagem organizacional 
	Noções de Administração de Pessoas / O homem e a organização / Aprendizagem organizacional 
	Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE




	Q68.
	Noções de Administração de Pessoas / Visão estratégica e operacional 
	Noções de Administração de Pessoas / Visão estratégica e operacional 
	Noções de Administração de Pessoas / Visão estratégica e operacional 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q69.
	Noções de Administração de Pessoas / Políticas de RH 
	Noções de Administração de Pessoas / Políticas de RH 
	Noções de Administração de Pessoas / Políticas de RH 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q70.
	Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Orçamento Público / Conceitos 
	Noções de Administração Orçamentária e Financeira / Orçamento Público / Conceitos 
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