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Q1.
Texto CB4A1AAA
Narração é diferente de narrativa, uma vez que
mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do
texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e
literários, o termo narrativa passou a ser considerado um
sinônimo de narração.
•
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•
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Q2.
Texto CB1A1CCC
As audiências de segunda a sexta-feira muitas vezes
revelaram o lado mais sórdido da natureza humana. Eram
relatos de sofrimento, dor, angústia que se transportavam da
cadeira das vítimas, testemunhas e réus para minha cadeira de
juíza. A toga não me blindou daqueles relatos sofridos, aflitos.
As angústias dos que se sentavam à minha frente, por diversas
vezes, me escoltaram até minha casa e passaram a ser
companheiras de noites de insônia. Não havia outra solução a
não ser escrever. Era preciso colocar no papel e compartilhar
a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com
a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las.
Foram horas, dias, meses, anos de oitivas de mães,

filhas, esposas, namoradas, companheiras, todas tendo em
comum a violência no corpo e na alma sofrida dentro de casa.
O lar, que deveria ser o lugar mais seguro para essas mulheres,
havia se transformado no pior dos mundos.
Quando finalmente chegavam ao Judiciário e se
sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em
desabafos de uma vida inteira. Era preciso explicar, justificar
e muitas vezes se culpar por terem sido agredidas. A culpa por
ter sido vítima, a culpa por ter permitido, a culpa por não ter
sido boa o suficiente, a culpa por não ter conseguido manter a
família. Sempre a culpa.
Aquelas mulheres chegavam à Justiça buscando uma
força externa como se somente nós, juízes, promotores e
advogados, pudéssemos não apenas cessar aquele ciclo de
violência, mas também lhes dar voz para reagir àquela
violência invisível.
Rejane Jungbluth Suxberger. Invisíveis Marias: histórias além das
quatro paredes. Brasília: Trampolim, 2018 (com adaptações).
Com base no texto CB1A1CCC, escrito por uma juíza acerca de
casos de violência doméstica, julgue os itens a seguir.

A alteração da forma verbal “deixavam” (R.11) para o singular
— deixava — não comprometeria a correção gramatical do
período em que tal forma aparece, mas modificaria seu sentido
original.
•
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•

ERRADO
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Q3.

Considerando que o texto apresentado constitua um expediente
hipotético, julgue os itens a seguir, acerca de aspectos da redação
oficial.

Haja vista os órgãos interlocutores da comunicação, o
expediente apresentado é um ofício.
•

CERTO

•
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Q4.
Texto CB4A1AAA
As discussões em torno de questões como “o que é
justiça?” ou “quais são os mecanismos disponíveis para
produzir situações cada vez mais justas ao conjunto da
sociedade?” não são novidade. Autores do século XIX já
procuravam construir análises para identificar qual o sentido
exato do termo justiça e quais formas de promovê-la eram
possíveis e desejáveis ao conjunto da sociedade à época.
O debate se enquadra em torno de três principais ideias:
bem-estar; liberdade e desenvolvimento; e promoção de formas
democráticas de participação. Autores importantes do campo
da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram
intensamente em torno dessa questão ao longo do século XX,
e chegaram a conclusões diversas uns dos outros. Embora a
perspectiva analítica de cada um desses autores divirja entre si,
eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de
situações de justiça social e têm hipóteses concretas para
se chegar a esse estado de coisas.
Para Amartya Sen, por exemplo, a injustiça é
percebida e mensurada por meio da distribuição e do alcance
social das liberdades. Para Rawls, ela se manifesta
principalmente nas estruturas básicas da sociedade e sua
solução depende de uma nova forma de contrato social e de
uma definição de princípios básicos que criem condições de
promoção de justiça. Já para Habermas, a questão gira em
torno da manifestação no campo da ação comunicativa, na qual
a fragilidade de uma ação coletiva que tenha pouco debate ou
pouca representação pode enfraquecer a qualidade da
democracia e, portanto, interferir no seu pleno funcionamento,
tendo, por consequência, desdobramentos sociais injustos. Em
síntese, os autores argumentam a favor de instrumentos
variados para a solução da injustiça, os quais dependem da
interpretação de cada um deles acerca do conceito de justiça.
Augusto Leal Rinaldi. Justiça, liberdade e democracia. In:
Pensamento Plural. Pelotas [12]: 57-74, jan.-jun./2013 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, relativos aos sentidos e às ideias do
texto CB4A1AAA.

Para o autor do texto, uma correta definição do termo justiça
e a compreensão de sua manifestação social são
imprescindíveis para que se possam traçar soluções adequadas
a cada tipo de sociedade.
•

CERTO

•
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Q5.
No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar
Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora
devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de
responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o
momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse
diploma.
Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver
em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo
nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos,
notadamente em relação à observância dos limites da despesa
com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita
líquida e propiciou maior capacidade de investimento público.
O regulamento marca avanços também no controle de gastos
em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de
diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.
Não obstante todos os avanços, o momento exige
cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por
alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no
meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de
seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar,
contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes
normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por
conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece
recomendar o bom senso.
Valdecir Pascoal. Os 15 anos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. In: O Estado de S.Paulo, 5/maio/2015. Internet:
<http://politica.estadao.com.br> (com adaptações).
No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima,
julgue o item.

As palavras “líquida”, “público”, “órgãos” e “episódicas”
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
•
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•
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Q6.
Texto II
Os condenados no Brasil são originários, na maioria
das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses
indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e
oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas
regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio
ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de
informações e de escolarização.
Sem o repertório de uma mínima formação
educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um
delinquente, já ocupa uma posição social inferior.
O regime penitenciário deve empregar os meios

curativos, educativos, morais, espirituais, e todas as formas de
assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o
máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de
responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua
pessoa e a sua capacidade de readaptação social.
Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos às ideias e às estruturas
linguísticas do texto II.

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico
com base em justificativas gramaticais diferentes.
•

CERTO

•
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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.

A conjunção “Entretanto” (R.15) tem, no período em que se
insere, sentido conclusivo, equivalendo, semanticamente,
a Portanto.
•

CERTO

•
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Q8.
Texto CB1A1AAA
Não sou de choro fácil a não ser quando descubro
qualquer coisa muito interessante sobre ácido
desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre
a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido
desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor,
papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu
a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”.
Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse:
“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não
esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão,
guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando
chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir
do qual a vida vem da vida.
Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico
cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam
o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos
me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me
espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu
moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo
passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada —
a noite se guarda toda para o infinito silêncio.
Acho que uma palavra é muito mais bonita do que
uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra
quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem
montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus
sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são
exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você
acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra
os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado,
caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e
descobri: a raça humana é toda brilho.
Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.
In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde
Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula
do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e
Francis Crick.

A forma verbal “termine” (R.5), que denota uma ação incerta ou
irreal, foi empregada para indicar que a carta que Crick
escreveu a seu filho, na realidade, não se encerra com as
palavras ‘Muito amor, papai’ (R. 5 e 6).
•

CERTO

•
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Q9.
Texto CB3A1AAA
A atividade de inteligência é o exercício de ações
especializadas para a obtenção e análise de dados, produção de

conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país.
Inteligência e contrainteligência são os dois ramos dessa
atividade. A inteligência compreende ações de obtenção de
dados associadas à análise para a compreensão desses dados.
A análise transforma os dados em cenário compreensível para
o entendimento do passado, do presente e para a perspectiva de
como tende a se configurar o futuro. Cabe à inteligência tratar
fundamentalmente da produção de conhecimentos com o
objetivo específico de auxiliar o usuário a tomar decisões de
maneira mais fundamentada. A contrainteligência tem como
atribuições a produção de conhecimentos e a realização de
ações voltadas à proteção de dados, conhecimentos,
infraestruturas críticas — comunicações, transportes,
tecnologias de informação — e outros ativos sensíveis e
sigilosos de interesse do Estado e da sociedade. O trabalho
desenvolvido pela contrainteligência tem foco na defesa
contra ameaças como a espionagem, a sabotagem, o vazamento
de informações e o terrorismo, patrocinadas por instituições,
grupos ou governos estrangeiros.
Internet: (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto CB3A1AAA.

As orações “de auxiliar o usuário” (R.11) e “a tomar decisões
de maneira mais fundamentada” (R. 11 e 12) exercem a função
de complemento do nome “objetivo” (R.11).
•
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•
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Q10.
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.
•
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•
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Q11.
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/ptbr/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).
•
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Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da
população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua
colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —
para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa
alteração incorreria em erro gramatical.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q13.
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
Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q14.

As três figuras precedentes, cada uma com diversos
símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo
inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos
símbolos representa um algarismo do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9}.
Com referência a essas figuras, julgue os itens seguintes.

Considere que o significado da figura II seja “data: com dia e
mês, nessa ordem”. Nesse caso, há a possibilidade de pelo
menos 7 interpretações para essa figura.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q15.
Texto CB1A6AAA
A centralidade das relações entre a argumentação e a
questão da autoridade tornou-se, nos nossos dias, ainda mais
evidente, com a especialização dos saberes e com a emergência da
figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa
sociedade levou a que se incrementasse a especialização, e esta —
por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas
figuras de autoridade. Não estamos aptos a inspecionar, por nós
próprios, provas em todos os domínios da atividade humana, logo,
fazemos a melhor coisa que nos é possível fazer: confiamos em
especialistas devidamente credenciados.
Charles Arthur Willard. A theory of argumentation. Tuscaloosa, Alabama, EUA:
The University of Alabama Press, 1989, p. 227 (com adaptações).
Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue
os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não
mentem. Logo, se eles disserem, por exemplo, que o melhor

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,
as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q16.
Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma
matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de
ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente
à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico
pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q17.
Considere as proposições P e Q a seguir.

P: Todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para
tramitar no tribunal B ou no tribunal C.
Q: Todo processo que tramita no tribunal C é enviado para
tramitar no tribunal B.

A partir dessas proposições, julgue os itens seguintes.

Se um processo não tramita no tribunal C, então ele também
não tramita no tribunal B.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q18.
Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um
raciocínio por abdução.
P: Vamos jantar no restaurante X?
Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.
Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,
após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e
tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos
que comeram lá e foram parar no hospital.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q19.
Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma
matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de
ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente
à afirmação feita, julgue os próximos itens.

Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor e B for
o conjunto dos presentes que votaram contra, então o conjunto
diferença A\B terá exatamente um elemento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q20.
Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente,
considerado apto na avaliação médica das condições de saúde
física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física,
em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000
metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta
profissional, ele planeja completar o percurso no tempo
máximo exato, aumentando de uma quantidade constante,
a cada minuto, a distância percorrida no minuto anterior. Nesse
caso, se Manoel, seguindo seu plano, correr 125 metros
no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância
percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso
no tempo regulamentar.
•

CERTO

•

ERRADO

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

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

Q21.
As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram
esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas
pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve
ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.
Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o
esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou
que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão
suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.
“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação
crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com
os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na
Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com
um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para
resolver o problema”, afirmou.
Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,
e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas
regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo, em 2016, e do
Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre
exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Tecnologia
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q22.
Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;
algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.
Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta
os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza
para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos
setores, contribuindo para a redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Política
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q23.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal
põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema
divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e
pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,
o medo das consequências é essencial para coibir crimes.
Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

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

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a
proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a
maioridade para crimes considerados graves, como, por
exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Economia
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q24.
No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise
financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com
economias mais frágeis.
Considerando esse contexto, julgue os
próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser
cíclicas e, em geral, também se globalizam.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Sociedade
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q25.
As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram
esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas
pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve
ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.
Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o
esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou
que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão
suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.
“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação
crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com
os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na
Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com
um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para
resolver o problema”, afirmou.

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

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,
e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a
fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao
clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,
infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para
sua redução.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Relações internacionais
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q26.
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
Atualidades / Educação
Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q27.
Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional
o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse
programa traduz o peso que a educação técnica e profissional
passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial
é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos
orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do
Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA
2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da
participação da educação técnica e profissional no total de recursos
orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo
Ministério da Educação.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:
acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).
Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue
os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não
tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino médio brasileiro.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Saúde
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q28.
As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa
de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram
responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de
balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o
estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%
das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças
respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no
Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como
medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de
redução dos casos de dengue e zika no país.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Segurança
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q29.
No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal
põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema
divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e
pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,
o medo das consequências é essencial para coibir crimes.
Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

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

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por
um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime
for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.
•

CERTO

•

ERRADO

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

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

Q30.
No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias
avançam e as capitais perdem espaço. Apesar dessa tendência, a
riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas
seis municípios — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,
Belo Horizonte e Manaus — responde por um quarto de toda a
riqueza no país.
O Globo, 18/12/2013, p. 23 (com adaptações).
Com base no fragmento de texto acima e nos diversos aspectos que
envolvem o tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.
O fato de não contar com ligação aérea com o exterior dificulta
a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de
reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Cultura
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q31.
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.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o
papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos
indígenas durante a chamada Conquista da América.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Energia
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q32.
No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias
avançam e as capitais perdem espaço. Apesar dessa tendência, a
riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas
seis municípios — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,
Belo Horizonte e Manaus — responde por um quarto de toda a
riqueza no país.
O Globo, 18/12/2013, p. 23 (com adaptações).
Com base no fragmento de texto acima e nos diversos aspectos que
envolvem o tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.

A ampliação da exploração do petróleo em determinadas áreas
do litoral brasileiro inclui-se entre os fatores que
influenciaram o aumento considerável da participação de
muitos municípios no produto interno bruto nacional, ou seja,
no conjunto de bens e serviços produzidos pelo país.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q33.
Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional Linux,
ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação
Google Chrome.

Conhecido como o superusuário do sistema operacional
Linux, o usuário root é capaz de realizar diversas tarefas
de administração do sistema; entre elas, a de cadastrar outros
usuários.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q34.
A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de
textos, julgue os itens que se seguem.

No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na
própria máquina são automaticamente armazenados na pasta
MeusDocumentos, enquanto os arquivos baixados da Internet, ou
seja, que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na
pasta Downloads.
•

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: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q35.
A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de
textos, julgue os itens que se seguem.

No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a
fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso
da opção Área de Transferência, que lista os arquivos
recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para
reutilização.

•

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

Q36.
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 / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q37.
Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

O Google Chrome e o Internet Explorer — programas para
navegação na Web — possuem opção para se apagar o
histórico de navegações, a qual faz que os sítios visitados
sejam bloqueados e não mais sejam visitados pelo usuário.
•

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 e Google Chrome)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q38.
Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de
importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de
se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de
acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros
dispositivos e computadores.
•

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 e Mozilla Thunderbird)
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q39.
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: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q40.
Julgue os itens subsequentes, acerca do sítio de busca Google;
dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos; e dos
aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google
não permite a realização de pesquisa de imagens por meio
da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,
por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com
a extensão JPG.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Corpo de Bombeiro Militar/CE / 2014 / CESPE

Q41.
Com relação a redes, Internet e segurança, julgue os itens.
Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados
também salas de chat ou de bate-papo, dispõem de ambiente
on-line para discussão em tempo real entre os membros
cadastrados.
•

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

Q42.
Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de correio
eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação em nuvem.

A computação em nuvem é constituída de várias tecnologias e
formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais
interligados em rede.
•

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: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q43.
Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento
de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança
da informação, julgue os itens subsequentes.

Treinamento e conscientização dos empregados a respeito
de segurança da informação são mecanismos preventivos
de segurança que podem ser instituídos nas organizações,
uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco
da cadeia de segurança.
•

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

Q44.
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 / Noções de vírus, worms e pragas virtuais
Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q45.

A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a
informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar
um pagamento ao sequestrador.
II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de
segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,
sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma
rede de outro órgão.
III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua
máquina estava consumindo mais recursos de memória do que
o habitual e, ao executar no computador um programa de
proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto
infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da
informação, julgue os itens subsequentes.

A situação III caracteriza-se mais como vírus do que como um
worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos
recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um
invasor ao computador comprometido.
•

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, anti-spyware etc.)
Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q46.
A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a
informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar
um pagamento ao sequestrador.
II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de
segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,
sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma
rede de outro órgão.
III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua
máquina estava consumindo mais recursos de memória do que
o habitual e, ao executar no computador um programa de
proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto
infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da
informação, julgue os itens subsequentes.

As três situações apresentadas poderiam ter sido evitadas se
um antiadware atualizado e funcional estivesse instalado nos
computadores em questão, uma vez que esse é um tipo de
programa capaz de evitar infecções e ataques.
•

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

Q47.
Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos
itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,
duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo
Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma
terceira versão, a mais antiga será substituída.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q48.
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 Administração / Noções de administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q49.
Com relação às abordagens administrativas que abrangem desde a
teoria clássica até a contingencial, julgue os itens a seguir.

Adaptar-se às mudanças conjunturais e conseguir aproveitar
as oportunidades oferecidas pelo ambiente são alguns dos
pressupostos do modelo de administração contingencial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de administração / Evolução da administração pública no Brasil após 1930; reformas administrativas; a nova
gestão pública
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q50.
A respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos
serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão
privada, julgue os seguintes itens.

Por conta da emergência de órgãos de responsabilidade social
corporativa nas empresas privadas, estas passaram a ter como
principal objetivo atender aos interesses coletivos da sociedade
como um todo, principalmente em suas áreas de influência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Processo administrativo / Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q51.
Julgue os itens seguintes, relativos ao processo de planejamento
administrativo e às funções que o compõem.

Não há processo decisório quando as decisões de uma
organização são tomadas em variados níveis hierárquicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Processo administrativo / Estrutura organizacional
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q52.
A respeito dos princípios de organização, julgue os itens
subsecutivos.

A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos
níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de
estruturas organizacionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Processo administrativo / Cultura organizacional
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q53.
Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento
e desenvolvimento.

A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo
impacto de treinamentos dos servidores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q54.
Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação
e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é
mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em
relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão
controlador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q55.
Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas no setor
público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados.

Servidores públicos celetistas, contratados com base em regime
trabalhista e ocupantes de cargo público, não são obrigados a
seguir as normas constitucionais referentes à administração
pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização
Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q56.
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 / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação, liderança, desempenho
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q57.
Acerca da gestão e da prestação de serviços públicos no Brasil,
julgue os itens a seguir.

Promover a motivação de indivíduos significa proporcionar a
satisfação de suas necessidades, e, em termos hierárquicos,
necessidades de estima são prioritárias em relação a
necessidades sociais, por exemplo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da
qualidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q58.
Julgue os itens seguintes, relativos à gestão por processos e por
projetos e à gestão de contratos, da qualidade e do conhecimento.

Estabelecer os objetivos gerais e as especificações de um novo
sistema digital para que um tribunal atenda aos advogados são
exemplos de itens que caracterizam a programação para um
projeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ciclo PDCA e ferramentas de gestão da qualidade
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q59.
Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Lean manufacturing e kaizen são exemplos de ferramentas
de gestão da qualidade aplicadas para o aperfeiçoamento
de organizações e preveem a realização de diagnósticos
e implementação de melhorias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo do gespublica
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q60.
Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se
refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de
indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q61.
Com referência a gestão de processos e processos decisórios, julgue
os próximos itens.

Em uma organização pública, os processos que transformam o
conhecimento técnico de servidores em serviços públicos
prestados aos clientes são conhecidos como processos centrais
à organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Legislação administrativa / Requisição
Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q62.
Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores
relativa a desapropriação, improbidade administrativa e processo
administrativo, julgue os seguintes itens.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o ente público desapropriante responderá pelos tributos
incidentes sobre o imóvel desapropriado, mesmo que o período
de ocorrência do fato gerador seja anterior ao ato de aquisição
originária da propriedade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio
probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria
Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q63.
Com base no disposto na Lei nº 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.

O servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para
servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou
com o qual coopere, ainda que com a perda total da
remuneração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q64.
A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,
julgue os itens a seguir.

O sistema de codificação de materiais FSC (federal supply
classification) é composto por onze algarismos, estruturados da
seguinte forma: um conjunto de quatro dígitos, no qual os dois
primeiros correspondem ao código de grupo, e os dois
seguintes, em conjunto com os dois primeiros, ao número de
identificação; e um conjunto de sete dígitos, que correspondem
ao código de classe.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q65.
Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que
se seguem.

Na organização de arquivos, o princípio da proveniência
fundamenta os principais procedimentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de arquivologia / Legislação arquivística
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q66.
Julgue os itens subsequentes, relativos à legislação arquivística e a
sistemas de arquivo.

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por
instituições de caráter público e por entidades privadas
encarregadas da gestão de serviços públicos não são
considerados arquivos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição
de documentos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q67.
A respeito da gestão de documentos, julgue os próximos itens.

A eliminação de documentos deve ser feita diretamente pelo
setor de protocolo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q68.
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 Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q69.
Julgue os itens subsequentes, relativos à preservação e conservação
de documentos.

Nas áreas de armazenamento de documentos, deve-se dar
preferência à luz solar para a iluminação do ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q70.
A respeito da gestão de documentos, julgue os próximos itens.

De acordo com a tabela de temporalidade, um documento
destinado à eliminação deve ser previamente digitalizado.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q71.
Julgue os itens subsequentes, relativos à preservação e conservação
de documentos.

Os papéis e cartões empregados na produção de caixas e
invólucros devem ser alcalinos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de licitação pública / Fases
Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q72.
Com base no que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,
julgue os itens que se seguem.

O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
devidamente escoimadas, se todos os licitantes que participem
do certame forem inabilitados ou todas as propostas,
desclassificadas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de licitação pública / Modalidades
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q73.
Julgue os próximos itens, relativos ao tombamento administrativo
e à responsabilidade civil do Estado.

Obras históricas ou artísticas tombadas são inalienáveis,
independentemente da titularidade de sua propriedade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Noções de licitação pública / Dispensa e inexigibilidade
Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q74.
Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores
no tocante aos princípios administrativos e a licitação, julgue os
itens que se seguem.

O poder público poderá promover treinamento de seus
servidores mediante contratação direta, por dispensa de
licitação, de profissional de notória especialização de natureza
singular.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Ética no serviço público: comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em
serviço
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q75.
Técnicos de um órgão da administração pública
consideram que a execução de serviços administrativos é mais
importante que o atendimento ao público. Por isso, o atendimento
é realizado em sistema de revezamento e rotineiramente, sendo
necessário repor atendentes devido a conflitos com clientes e
ausências de servidores nos dias da escala de trabalho.

Nessa situação hipotética,

o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias
das escalas e aqueles que suprem as ausências pode tornar-se
conflituoso em razão das diferenças dos comportamentos
interpessoais e da quebra da confiança.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q76.
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
Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios
Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q77.
Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores
no tocante aos princípios administrativos e a licitação, julgue os
itens que se seguem.

Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico
brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do
administrado de que os atos administrativos serão lícitos e,
portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria
administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q78.
Julgue os itens que se seguem, a respeito dos atos da administração
pública.

Todos os fatos alegados pela administração pública são
considerados verdadeiros, bem como todos os atos
administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em
decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade,
respectivamente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q79.
No que tange aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

O processo administrativo será regido por normas básicas que
visem ao cumprimento dos fins da administração e obedecerá,
entre outros, aos princípios da legalidade, da moralidade, da
ampla defesa e do contraditório, excluindo-se desse rol o
princípio da razoabilidade, por se tratar, no caso, de ato
discricionário do agente público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, anulação, revogação e prescrição
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q80.
Em relação à anulação e à revogação dos atos administrativos,
julgue os itens seguintes.

A revogação produz efeitos retroativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q81.
Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder
Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor
será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer
omisso, será instaurado procedimento administrativo
disciplinar sumário conduzido por comissão composta por
dois servidores estáveis.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q82.
A respeito dos princípios da administração pública, de noções de
organização administrativa e da administração direta e indireta,
julgue os itens que se seguem.

A competência pública conferida para o exercício das
atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas
renunciável a qualquer tempo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q83.
A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a
administração pública e do processo administrativo —
Lei nº 9.784/1999 —, julgue os itens seguintes.

A desistência do interessado quanto a pedido formulado à
administração pública impede o prosseguimento do processo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei nº 8.112/1990 e alterações
Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q84.
Com base no disposto na Lei nº 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.

O auxílio-moradia poderá ser concedido a servidor público que
resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q85.
Considerando que os poderes administrativos são os conjuntos de
prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos
agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance
seus fins, julgue os itens a seguintes.
A concessão de licença é ato vinculado, haja vista que a
administração pública estará obrigada à prática do ato quando
forem preenchidos os requisitos pelo particular. Todavia, caso
o agente público, no cumprimento do ato, verifique que ação
contrária ao dispositivo legal atenderá com maior efetividade
ao interesse público, poderá agir de forma distinta da que prevê
a lei, prestando a devida justificativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico, disciplinar e regulamentar
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q86.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens
proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que
manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação
do dano
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q87.
Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade
civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem
causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q88.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente
público sem competência para a sua prática.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e
alterações
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q89.
Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,
bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são
cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a
possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa
que não exerça mandato, cargo, emprego ou função
administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito e classificação
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q90.
No que se refere aos princípios e poderes da administração pública
e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Para caracterizar uma atividade de interesse público como
serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao
Estado tal atividade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q91.
Acerca das organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP) e dos atos administrativos, julgue os itens
seguintes.

A concessão, pelo poder público, da qualificação como OSCIP
de entidade privada sem fins lucrativos é ato vinculado ao
cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q92.
Em relação à organização administrativa e à licitação
administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e
integrar a administração pública indireta, a empresa pública
não pode explorar atividade econômica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q93.
Acerca da organização da administração direta e indireta,
centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir.

As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime
trabalhista próprio das empresas privadas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q94.
Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, excetuados aqueles repassados
mediante convênio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q95.
Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade
civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício
que, por ato doloso, cause danos a terceiros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q96.
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
Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q97.
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
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q98.
Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias
fundamentais, ao meio ambiente e à organização
político-administrativa.

Constitui regra de garantia do direito humano fundamental
ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser
legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato
lesivo ao meio ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q99.
Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos
e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais
sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da
implementação de normas de saúde, higiene e segurança,
é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também
aos servidores ocupantes de cargos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q100.
Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a
dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o
direito de sangue e o direito de solo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q101.
Acerca dos direitos políticos, julgue os itens que se seguem.

A condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos
políticos.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q102.
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua
estrutura interna, sua organização e seu funcionamento,
sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro
Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q103.
Considerando o modelo constitucional de repartição das
competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos
itens, a respeito da organização do Estado.

Conforme a CF, a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios possuem Poder Legislativo, Poder Executivo e
Poder Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q104.
Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias
fundamentais, ao meio ambiente e à organização
político-administrativa.

Em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, compete
privativamente à União legislar sobre requisições militares.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal, municípios e territórios
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q105.
A respeito da organização político-administrativa dos entes
federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança
com representantes de cultos religiosos ou igrejas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q106.
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
Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q107.
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre
o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,
julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é
obrigatória a aprovação em concurso público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q108.
Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue os
seguintes itens.

Independentemente de lei, o presidente da República pode,
por decreto, dispor sobre a extinção de cargo público vago.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q109.
Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue os
seguintes itens.

O controle externo a cargo do Congresso Nacional é exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que possui a
atribuição, de natureza jurisdicional, de julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis pela gestão do dinheiro
público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q110.
Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à
justiça, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Por iniciativa de deputado federal,
tramitou e foi aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei
que trata de regime jurídico dos militares das Forças Armadas.
Assertiva: Nessa situação, o projeto deverá ser vetado pelo
presidente da República, porque existe vício de
constitucionalidade formal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q111.
Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento
público no Brasil, julgue os próximos itens.

Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária
elaborada pelo Poder Executivo no prazo fixado pela
Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta
orçamentária, sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Comissões parlamentares de inquérito
Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q112.
No que se refere a disposições constitucionais sobre o Poder
Executivo e o Legislativo, julgue os próximos itens.

As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes
investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas
as determinações de busca e apreensão domiciliar, de quebra
de sigilo fiscal e de prisão, que se submetem à cláusula de
reserva de jurisdição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q113.
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre
o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,
julgue os itens seguintes.

O respeito ao denominado teto constitucional constitui uma
exceção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário: organização e competências
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q114.
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre
o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,
julgue os itens seguintes.

É competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça julgar
governadores de estado por crimes de responsabilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q115.
Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Compete ao CNJ eleger os órgãos diretivos do Tribunal
Regional Federal da 1.ª Região bem como dispor sobre
competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e
administrativos desse tribunal.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério Público
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q116.
Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à
justiça, julgue os itens a seguir.

Cabe ao Ministério Público Federal representar a União em
caso de ação judicial proposta por servidor da justiça militar da
União que cobre diferenças devidas em razão de erro no
cálculo de sua remuneração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia pública
Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q117.
Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores a
respeito da organização administrativa e dos agentes públicos,
julgue os itens a seguir.

O fato de a advocacia pública, no âmbito judicial, defender
ocupante de cargo comissionado pela prática de ato no
exercício de suas atribuições amolda-se à teoria da
representação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria pública
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q118.
Julgue os itens seguintes, a respeito das funções essenciais à justiça.

Nas ações em que a defensoria pública atue representando
hipossuficiente contra a fazenda pública, não cabe condenação
em honorários sucumbenciais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q119.
Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,
à época, configurava crime punível com prisão. O resultado
desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses
depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual
a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos
grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de
2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado, pena da tentativa
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q120.
Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, do
arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, julgue os
itens a seguir.

É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes
perpetrados com violência ou grave ameaça.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q121.
Acerca dos institutos do erro de tipo, do erro de proibição e do
concurso de pessoas, julgue os itens subsequentes.

Inexiste, no ordenamento jurídico, a possibilidade de as
condições e circunstâncias de caráter pessoal de um agente se
comunicarem com as de outro agente que seja coautor de um
crime.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude, culpabilidade e causas de exclusão
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q122.
Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue os
itens a seguir.

São causas excludentes de culpabilidade o estado de
necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do
dever legal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q123.
Julgue os itens que se seguem, relativos à imputabilidade penal.

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de
idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o
caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q124.
José, com vinte anos de idade, e seu primo, Pedro, de
quinze anos de idade, saíram para conversar em um bar. José, que
estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente
em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que
fazia uso. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez
que este praticasse um ato que sabia ser tipificado como delituoso.

A respeito dessa situação hipotética e considerando o concurso de
pessoas e a imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem.

José e Pedro cometeram crime em concurso de pessoas, e, haja
vista que Pedro foi o mentor, a ele deverá ser imputada
punição mais grave que a de José.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q125.
Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade
habitual, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi
omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do
procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à
integridade física de uma pessoa.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio
poderá ser punido devido à imperícia na execução do
procedimento laboratorial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio
Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q126.
Julgue os itens subsequentes acerca dos delitos previstos na parte
especial do Código Penal.

O furto praticado por um irmão em desfavor do outro deve ser
considerado isento de pena, por expressa previsão legal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q127.
No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue os itens
seguintes.

A falsificação de documento público e a falsificação de
documento particular são consideradas crimes contra a fé
pública, sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal superior
à do segundo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q128.
Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue os itens
a seguir.

Situação hipotética: Com o intuito de prejudicar a candidatura
de Flávio, seu concorrente eleitoral, Alberto procurou uma
delegacia de polícia e imputou falsamente a Flávio os crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Reduzida a termo
essas declarações, a autoridade policial instaurou inquérito
policial para apurar os delitos. Assertiva: Nessa situação,

Alberto responderá pelo crime de fraude processual.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q129.
A respeito dos procedimentos de investigação, julgue os itens que
se seguem.

Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou o seu
representante legal manifesta sua vontade a respeito da
instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de
denúncia, nas hipóteses de ação penal pública condicionada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Ação penal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q130.
Com relação aos princípios aplicáveis ao direito processual penal,
à ação penal e ao inquérito policial, julgue os itens que se seguem.

Na ação penal privada, apesar de a vítima ou seu representante
legal não serem obrigados a oferecer queixa-crime, uma vez
ajuizada a ação, o querelante não pode deixar de processar
quaisquer dos autores da infração penal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Competência
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q131.
Julgue os itens a seguir, relativos à competência para processar e
julgar ações penais.

No processo penal, em regra, a competência é definida pelo
domicílio ou pela residência do réu; no entanto, se este
endereço for desconhecido, a ação penal será processada no
lugar de consumação da infração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Prova

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q132.
Acerca do ônus da prova, julgue o próximo item.

A exigência de realização do exame de corpo de delito no caso
de infrações que deixem vestígios pode ser dispensada na
hipótese de confissão do acusado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos de terceiros
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q133.
No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para
assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

Membro do Ministério Público não tem legitimidade ativa para
impetrar habeas corpus, mesmo que constate alguma das
hipóteses de ilegalidade na prisão do autor do delito.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Prisão e liberdade provisória
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q134.
A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão
processual, julgue os itens que se seguem.

A gravação decorrente de interceptação telefônica que não
interessar ao processo deverá ser inutilizada por decisão
judicial posterior, necessariamente, à conclusão da instrução
processual.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária)
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q135.
No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para
assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

Situação hipotética: Pedro teve a prisão temporária decretada
no curso de uma investigação criminal. Ao final de cinco dias,
o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação

em prisão preventiva. Assertiva: Nessa situação, o prazo para
o término do inquérito policial será contado da data em que a
prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q136.
Em relação ao habeas corpus e ao processo e julgamento dos
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, julgue os
próximos itens.
Ao julgar processos que discutam crimes de
responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz deverá
rejeitar a denúncia, em despacho fundamentado, se estiver
convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor,
da inexistência do crime ou da improcedência da ação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo
Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q137.
Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou
a policial rodoviário federal, conforme o contexto.
A respeito das espécies de prisão e do habeas corpus, julgue os
itens que se seguem.
O habeas corpus pode ser impetrado, perante qualquer
instância do Poder Judiciário, por qualquer pessoa do povo em
favor de outrem, podendo, ainda, a autoridade judicial
competente concedê-lo de ofício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento)
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q138.
À luz do disposto no Estatuto do Desarmamento —
Lei nº 10.826/2003 —, julgue os itens que se seguem.

O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido deve
atender a alguns requisitos, como idoneidade, ocupação lícita,
residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica para
o manuseio de arma de fogo, bem como declarar a efetiva
necessidade da aquisição.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.716/1989 e alterações (Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor)
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q139.
À luz das Leis n.º 10.826/2003 (que institui o Estatuto do Desarmamento), n.º 8.072/1990 (que trata de crimes hediondos) e
n.º 7.716/1989 (que versa sobre crimes resultantes de preconceitos
de raça ou de cor), julgue os itens seguintes.
Configura crime o ato de veicular ornamento ou propaganda
que utilize a cruz suástica ou gamada, com a finalidade de
divulgação do nazismo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 5.553/1968 (Dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal)
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q140.
Julgue os próximos itens, em conformidade com o que preceituam
as Leis n.º 5.553/1968 (a respeito da apresentação e do e uso de
documento de identificação pessoal), n.º 4.898/1965 (relativa ao
direito de representação e ao processo de responsabilidade nos
casos de abuso de autoridade) e n.º 9.455/1997 (que define os
crimes de tortura).
A retenção de documento de identificação pessoal é proibida,
sendo possível somente para a realização de ato em que se
exija a apresentação de documento de identificação, nesse
caso, a pessoa que fizer a exigência poderá fazer a retenção por
até cinco dias, não podendo ser o prazo prorrogado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 4.898/1965 (direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos
de Abuso de Autoridade)
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q141.
Com base no disposto na Lei nº 4.898/1965, que trata do abuso de
autoridade, julgue os itens a seguir.

As sanções administrativas previstas para o crime de abuso de
autoridade aplicam-se de acordo com a gravidade da conduta
praticada e incluem a perda do cargo e a inabilitação para o
exercício de qualquer outra função pública pelo prazo legal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.455/1997 (Definição dos crimes de tortura)
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q142.
Julgue os itens que se seguem, acerca da legislação especial
criminal.

O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento
físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato
previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime
de tortura.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.069/1990 e alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q143.
Com relação às infrações penais, julgue os próximos itens.

Comete contravenção penal o comerciante que vende, fornece,
serve, ministra ou entrega bebida alcoólica a criança ou a
adolescente, conduta considerada, ainda, infração
administrativa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso)
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q144.
No que se refere ao Estatuto do Idoso, julgue os itens que se
seguem.

A pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, nos termos da
lei, pela inobservância das normas que visem prevenir a
ameaça ou a violação aos direitos do idoso.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado)
Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q145.
Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou
a policial rodoviário federal, conforme o contexto.

Julgue os itens seguintes, relativos à lei do crime organizado e a
crimes resultantes de preconceitos de raça e cor.
Durante o inquérito policial, é necessária a autorização judicial
para que um agente policial se infiltre em organização
criminosa com fins investigativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q146.
Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação
telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

A interceptação de comunicações telefônicas é admitida
quando há indícios razoáveis de autoria ou participação em
infração penal e não poderá exceder o prazo máximo de quinze
dias, prorrogável uma única vez pelo mesmo período.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional)
Fonte: TéCNICO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q147.
As atividades do sistema financeiro ligadas à movimentação de
numerário e dados de movimentação bancária são revestidas de uma
série de especificidades, em especial relacionadas à segurança.
Acerca desse assunto e considerando a legislação relacionada, julgue os itens a seguir.

A legislação brasileira exige que o transporte de valores seja
executado por empresas especializadas nesse tipo de serviço,
proibindo que estabelecimentos financeiros executem essa
atividade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q148.
No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na
legislação antidrogas, julgue os próximos itens.

Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, é
necessária a demonstração do efetivo perigo de dano ao bem
jurídico protegido pela norma, no caso, a incolumidade do
trânsito, não bastando, para tanto, a mera constatação de

concentração de álcool por litro de sangue do condutor do
veículo acima do limite legal permitido.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q149.
Acerca da prisão, do inquérito policial (IP) e da ação penal, julgue
os itens que se seguem.
De regra, tratando-se de infrações penais de menor potencial
ofensivo, é dispensável a instauração de IP pela autoridade
policial competente, cabendo, no entanto, o relato
circunstanciado dos fatos em termo próprio e o seu
encaminhamento imediato ao juizado com o autor do fato e a
vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais
necessários.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q150.
Com relação aos juizados especiais criminais, às nulidades,
aos recursos no processo penal e à execução penal, julgue os itens
a seguir.

Diferentemente da suspensão condicional do processo, a
homologação da transação penal no âmbito dos juizados
especiais criminais faz coisa julgada material, de forma que o
descumprimento das cláusulas do acordo não permite a
continuidade da persecução penal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações de consumo)
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q151.
Com base na Lei n.º 8.137/1990, que define os crimes contra a
ordem tributária e econômica e contra as relações de consumo,
julgue os itens que se seguem.

Constitui crime contra as relações de consumo ter em depósito,
mesmo que não seja para vender ou para expor à venda,
mercadoria em condições impróprias para o consumo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher)
Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / DPU / 2016 / CESPE

Q152.
Com referência às disposições da legislação específica relativa aos
idosos e às mulheres, julgue os itens que se seguem.

A violência doméstica e familiar contra a mulher é
caracterizada pela ação ou omissão que ocasione morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de dano moral
ou patrimonial, ocorrido em espaço de convívio permanente ou
esporádico de pessoas, com ou sem vínculo familiar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas)
Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / DPU / 2016 / CESPE

Q153.
A respeito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (SISNAD), julgue os itens subsecutivos.

O SISNAD tem o objetivo de articular, integrar, organizar e
coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso
indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e
dependentes de drogas além da repressão da produção não
autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo)
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q154.
Em relação aos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997), aos crimes
contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/1990) e aos juizados
especiais criminais (Lei nº 9.099/1995), julgue os itens que se
seguem.
Todos os crimes contra as relações de consumo são
considerados de menor potencial ofensivo. Portanto, admitem
transação e os demais benefícios previstos na lei que dispõe
sobre os juizados especiais criminais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)

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

Q155.
Julgue os seguintes itens, à luz da Lei n.º 11.343/2006, que instituiu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD),
e do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, também conhecido como Lei das Contravenções Penais.
O ato de pedir, publicamente, com habitualidade, esmolas ou
auxílio de qualquer natureza, a pretexto de pobreza ou
necessidade, configura contravenção conhecida como
mendicância, que, caso seja exercida por ociosidade ou
cupidez, será considerada contravenção penal, nos termos da Lei das Contravenções Penais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente)
Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q156.
A respeito de aspectos penais e processuais penais do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei dos Crimes Ambientais
(Lei n.° 9.605/1998), julgue os seguintes itens.

Considere que Jorge tenha sido preso por pescar durante a
piracema, o que o tornou réu em processo criminal. Nessa
situação hipotética, se a lesividade ao bem ambiental for
ínfima, segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o juiz poderá aplicar o princípio da insignificância.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das
Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q157.
No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue
os itens a seguir.

A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem
e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito
nos graus elementares e fundamentais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q158.

A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue.

O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é
hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou
parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia
Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q159.
Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação
telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

Tanto a autoridade policial, no curso das investigações, quanto
o juiz, no curso da ação penal, podem ordenar, ex officio ou
mediante requerimento do Ministério Público, o sequestro dos
bens móveis adquiridos com os proventos logrados pela prática
da infração penal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q160.
À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992
—, julgue os itens a seguir.

É imprescindível a ocorrência de dolo para a tipificação, como
ato de improbidade administrativa, da conduta de agente
público que cause prejuízo ao erário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão,
assimetria e curtose)
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q161.
Em um almoxarifado há, em estoque, 100 caixas na forma
de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados
alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da
porcentagem da variável volume interno da caixa, em litros (L).

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

A média aritmética dos volumes dessas caixas é igual a 40 L.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Estatística / Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q162.
Considerando que uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, X4 tenha sido retirada de uma distribuição X cuja função de probabilidade é definida como

em que 0 ≤ p ≤ 1, k ∈{0, 1, 2, ..., 10}, sendo p o parâmetro desconhecido,
e que os valores observados na amostra tenham sido 0, 4, 6 e 2, julgue o item a seguir.

A estimativa de máxima verossimilhança para a variância
populacional é igual a 2,1.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Estatística / Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados
Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q163.
A respeito do planejamento dos trabalhos de auditoria
governamental, da fraude e do erro, dos testes, das técnicas e da
amostragem estatística em auditoria, julgue os próximos itens.

Para reduzir o erro tolerável em uma amostra aleatória simples,
é necessário que o auditor também reduza o tamanho da
amostra.
•

CERTO

•

ERRADO

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

