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Q1.

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos

chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em

mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a

tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela

ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para

baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma

gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro.

É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário

pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo

desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa;

eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista,

uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que

arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já

me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos

de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas.

Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e

Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempr

(E). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo

prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação

boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem

diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase

respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas

de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade,

meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não

conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia:

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por

seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição

de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a

ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade

de revolução.

Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.”

(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à

seguinte classe gramatical:

• A) substantivo.

• B) adjetivo.

• C) pronome.

• D) advérbio.

• E) interjeição.

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ADVOGADO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC



Q2.

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos

chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em

mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a

tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela

ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para

baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma

gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro.

É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário

pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo

desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa;

eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista,

uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que

arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já

me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos

de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas.

Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e

Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempr

(E). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo

prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação

boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem

diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase

respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas

de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade,

meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não

conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia:

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por

seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição

de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a

ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade

de revolução.

O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem

nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se

pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

• A) Entregou o documento às meninas.

• B) Manteve-se sempre fiel às suas convicções.

• C) Saiu, às pressas, mas não reclamou.

• D) Às experiências, dedicou sua vida.

• E) Deu um retorno às fãs.
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Afinal: o que é a “morte cerebral”?

A declaração de morte cerebral é um conceito relativamente novo na medicina e envolve o preenchimento de critérios clínicos e laboratoriais

O cérebro humano é o órgão que nos torna únicos.

Possibilita que pensemos, falemos e organiza, de uma forma

ou outra, todo nosso consciente e inconsciente. Claro, todos

os órgãos são relevantes, e, sem o conjunto, não poderíamos

funcionar de maneira adequada. Mas a verdade é que, do ponto

de vista evolutivo, todos os órgãos desenvolveram-se para

permitir manter um cérebro cada vez mais exigente e complexo.

Aprimoraram-se os mecanismos de defesa, de alimentação,

de locomoção, entre outros, para que as sensações e ordens

trabalhadas no cérebro fossem elaboradas.

E quando o cérebro deixa de funcionar, ou seja, morre,

todas as outras funções deixam de ser necessárias; muitas

delas ficam descoordenadas pela simples falta da atividade

cerebral adequada.

Até pouco tempo atrás, o indivíduo morria quando seu

coração parava de bater. Hoje sabemos que o indivíduo está

morto quando seu cérebro morre. Mas, não há muito tempo,

também achávamos que as sensações (o amor, por exemplo),

emanavam do coração.

Apesar disto parecer “bom senso”, o conceito de “morte

cerebral” e seu adequado diagnóstico são tópicos recentes

e datam de apenas algumas décadas. A necessidade de

conceituar formalmente a “morte cerebral” ou “morte encefálica”

tomou impulso quando se iniciou a era dos transplantes de

órgãos, e tornou-se necessário protocolizar seu diagnóstico,

já que indivíduos com morte cerebral poderiam então ser

considerados possíveis doadores.

Existem algumas diferenças para a definição de morte

cerebral em diferentes países, mas muitos aspectos são

comuns. Em primeiro lugar, o indivíduo deve ter algumas

características clínicas, que são facilmente reconhecidas por

um neurologista: falta de reação à dor, falta de movimentação,

ausência de respiração, pupilas dilatadas e não responsivas

à luz etc. Claro, o indivíduo não pode ter recebido nenhuma

medicação nas 24 horas anteriores que possa causar isto.

Cada um destes aspectos foi regulamentado: ver se o paciente

respira, ver a reação à dor, as pupilas etc, de modo que a

avaliação pudesse ser replicada, independente do ambiente

em que o indivíduo esteja. [...]

Uma vez definida adequadamente a morte encefálica, o

indivíduo poderá ter seus órgãos doados (caso tenha havido

consentimento para tal), um ato que possivelmente poderá

ajudar a salvar várias vidas. A partir deste momento, as medidas

de suporte de vida são, em tese, desnecessárias.

(Disponível: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/afinal-o-que-

e-a-morte-cerebral/ Acesso em: 07/02/17

Em “Aprimoram-se os mecanismos de defesa, de

alimentação, de locomoção” (1º§), o verbo destacado

está flexionado no plural concordando com:

• A) o sujeito “eles” que se encontra oculto.

• B) o núcleo do sujeito simples “mecanismos”.

• C) o sujeito composto “de defesa, de alimentação, de

locomoção”.

• D) o pronome “se” que o acompanha indicando sujeito

indeterminado.

• E) os complementos verbais “de defesa, de alimentação,

de locomoção”.
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Q4.

Paternidade Responsável

Quantos filhos você gostaria de ter?

Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai

passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um

filho?”.

Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos

pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar

com algum conforto para morar e remédios quando necessários.

Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe

a para a criança engravidar durante a adolescência porque

o corpo da menina ainda não está preparado para o parto.

Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou

o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais

problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social:

como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente,

se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de

abandonar a escola?

Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto.

Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de

morte para a mãe, o aborto no Brasil, é considerado crime. A

mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização,

e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar

tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários.

Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um

projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais

pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim,

muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade,

conseguiriam sustentar apenas um ou dois.

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 2011, p. 106)

Em “Assim, muitos casais têm quatro, seis, dez filhos,”

(6º§), nota-se que o acento do verbo em destaque

deve-se a uma exigência de concordância. Assinale

a alternativa correta em relação ao emprego desse

mesmo verbo.

• A) No Brasil, a sociedade têm várias questões.

• B) O jovem têm um grande desafio pela frente.

• C) As pessoas tem muitos planos.

• D) A mentira tem perna curta.
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Q5.

A música relativa

Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem

universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que

ponto?

Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se

encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente

desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza

de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada

uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada

por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,

mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.

(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)



Quanto à regência e à concordância, considere:

I. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música devem-se à confusão

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

II. Constam que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos

impelem de dançar.

III. Assiste-se, nos dias de hoje, ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

É inteiramente adequado o emprego de todas as formas verbais SOMENTE em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q6.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.



• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Q7.

Minhas

maturidade

Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece.

Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai

amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário

escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou

um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para

escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-

se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como

nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a

culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de

quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais

de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles

imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o

quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma

opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com

mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer

algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro.

Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com

as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a

sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto

começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais

depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o

amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser

classificado morfologicamente como:

• A) verbo.

• B) adjetivo.

• C) substantivo.



• D) advérbio.

• E) pronome.
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Q8.

Setenta anos, por que não?

Acho essa coisa da idade fascinante: tem a ver com o

modo como lidamos com a vida. Se a gente a considera uma

ladeira que desce a partir da primeira ruga, ou do começo de

barriguinha, então viver é de certa forma uma desgraceira

que acaba na morte. Desse ponto de vista, a vida passa a ser

uma doença crônica de prognóstico sombrio. Nessa festa sem

graça, quem fica animado? Quem não se amargura?

[...]

Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos,

sempre de livro na mão lendo na poltrona junto à janela, com

vestidos discretíssimos, pretos de florzinha branca (ou, em

horas mais festivas, minúsculas flores ou bolinhas coloridas),

hoje aos 70 estamos fazendo projetos, viajando (pode ser

simplesmente à cidade vizinha para visitar uma amiga), indo ao

teatro e ao cinema, indo a restaurante (pode ser o de quilo, ali

na esquina), eventualmente namorando ou casando de novo.

Ou dando risada à toa com os netos, e fazendo uma excursão

com os filhos. Tudo isso sem esquecer a universidade, ou

aprender a ler, ou visitar pela primeira vez uma galeria de arte,

ou comer sorvete na calçada batendo papo com alguma nova

amiga.

[...]

Não precisamos ser tão incrivelmente sérios, cobrar tanto

de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, vendo só

o lado mais feio do mundo. Das pessoas. Da própria família.

Dos amigos. Se formos os eternos acusadores, acabaremos

com um gosto amargo na boca: o amargor de nossas próprias

palavras e sentimentos. Se não soubermos rir, se tivermos

desaprendido como dar uma boa risada, ficaremos com a cara

hirta das máscaras das cirurgias exageradas, dos remendos

e intervenções para manter ou recuperar a “beleza”. A alma

tem suas dores, e para se curar necessita de projetos e afetos.

Precisa acreditar em alguma coisa.

(LUFT, Lya. In: http://veja.abril.com.br. Acesso em 18/09/16)

Considerando o emprego do pronome “se” em:

“A alma tem suas dores, e para se curar necessita de

projetos e afetos.” (3º§),

Nota-se uma ambiguidade oriunda do emprego

incomum da forma passiva sintética. Desse modo,

NÃO entendendo a construção como passiva, o leitor

compreenderia a passagem da seguinte forma:

• A) A alma tem suas dores, e para que cure a si mesma

necessita de projetos e afetos

• B) A alma tem suas dores, e para que seja curada necessita

de projetos e afetos

• C) A alma tem suas dores, e para que se sinta curada

necessita de projetos e afetos

• D) A alma tem suas dores, e para que a curem necessita

de projetos e afetos

• E) A alma tem suas dores, e para que busque a cura

necessita de projetos e afetos
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Q9.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas.

I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais.

II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos.

III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco.

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO CONTáBIL / MSG / 2017 / IBFC

Q10.

Família

(Titãs, fragmento)

Família, família 

Papai, mamãe, titia, 

Família, família 

Almoça junto todo dia,



Nunca perde essa mania 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha-pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe, não dão nenhum tostão 

Família êh! 

Família áh!

Nos três primeiros versos, as vírgulas foram usadas

para:

• A) indicar uma sequência infinita de termos.

• B) separar elementos de uma enumeração.

• C) marcar uma pausa longa entre as palavras.

• D) enumerar termos de classes gramaticais distintas.
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Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: TéCNICO CONTáBIL / MSG / 2017 / IBFC

Q11.

Família

(Titãs, fragmento)

Família, família

Papai, mamãe, titia,

Família, família

Almoça junto todo dia,

Nunca perde essa mania

Mas quando a filha quer fugir de casa

Precisa descolar um ganha-pão

Filha de família se não casa

Papai, mamãe, não dão nenhum tostão

Família êh!

Família áh!

Em relação ao verso “Almoça junto todo dia” (v.4),

percebe-se que a palavra “família” exerce a função

sintática de:

• A) sujeito.

• B) objeto direto.

• C) objeto indireto.

• D) predicado.
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Língua Portuguesa / Redação e correspondências oficiais

Fonte: TéCNICO PREVIDENCIáRIO - INFORMáTICA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q12.

Na margem esquerda do rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, foram encontrados vestígios de inúmeros sítios indígenas 

pré-históricos. O que muitos de nós não sabemos é que ainda existem regiões ocultas situadas no interior da Amazônia e um povo, 

também desconhecido, que teria vivido por aquelas paragens, ainda hoje não totalmente desbravadas. 

Em 1870, o explorador João Barbosa Rodrigues descobriu uma grande necrópole indígena contendo vasta gama de peças em 

cerâmica de incrível perfeição; teria sido construída por uma civilização até então desconhecida em nosso país. Utilizando a língua 

dos índios da região, ele denominou o sítio de Miracanguera. A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente por uma vasilha de 

cerâmica, propriedade de um viajante. Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço, residente na Vila do Serpa (atual 

Itacoatiara), que dispunha de diversas peças, as quais teria recolhido na Várzea de Matari. Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia 

se tratar de um sítio arqueológico de uma cultura totalmente diferente das já identificadas na Amazônia. 

Em seu interior as vasilhas continham ossos calcinados, demonstrando que a maioria dos mortos tinham sido incinerados. De 

fato, a maior parte dos despojos dos miracangueras era composta de cinzas. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou 

diversas tigelas e pratos utilitários, todos de formas elegantes e cobertos por uma fina camada de barro branco, que os arqueólogos



denominam de “engobe”, tão perfeito que dava ao conjunto a aparência de porcelana. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas 

decorações e pinturas em preto e vermelho. Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a variedade de formas existentes nos 

sítios onde escavou, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais lembram congêneres da Grécia 

Clássica. 

Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição elevada dentro do grupo. A cerâmica do sítio de 

Miracanguera recebia um banho de tabatinga (tipo de argila com material orgânico) e eventualmente uma pintura com motivos geomé- 

tricos, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, tais como seres humanos sentados e com as pernas 

representadas. 

João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909. Em 1925, o famoso antropólogo Kurt Nimuendaju tentou encontrar Miracanguera, 

mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da 

Amazônia, inclusive no Equador, Peru e Guiana Francesa, no final dos anos de 1940. Como não conseguiram achar Miracanguera, 

“decidiram” que a descoberta do brasileiro tinha sido “apenas uma subtradição de agricultores andinos”. 

Porém, nos anos de 1960, outro americano lançou nova interpretação para aquela cultura, concluindo que o grupo indígena 

dos miracangueras não era originário da região, como já dizia Barbosa Rodrigues. Trata-se de um mistério relativo a uma civilização 

perdida que talvez não seja solucionado nas próximas décadas. Em pleno século 21, a cultura miracanguera continua oficialmente 

“inexistente” para as autoridades culturais do Brasil e do mundo.

(Adaptado de: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: https://saemuseunacional.wordpress.com. SILVA, Carlos Augusto da. A dinâmica

do uso da terra nos locais onde há sítios arqueológicos: o caso da comunidade Cai N’água, Maniquiri-AM / (Dissertação de Mestrado) – UFAM, 2010)

Dos segmentos abaixo, o que NÃO possui linguagem adequada a documentos oficiais encontra-se em:

• A) Trata-se de um mistério relativo a uma civilização

perdida...

• B) ... cobertos por uma fina camada de barro branco,

que os arqueólogos denominam de “engobe”...

• C) Arqueólogos americanos também vasculharam áreas

arqueológicas da Amazônia

• D) A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente

por uma vasilha de cerâmica...

• E) ... mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio

Amazonas.
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Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: TéCNICO CONTáBIL / MSG / 2017 / IBFC

Q13.

Paternidade Responsável

Quantos filhos você gostaria de ter? 

Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai 

passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um 

filho?”. 

Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos 

pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar 

com algum conforto para morar e remédios quando necessários. 

Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe 

a para a criança engravidar durante a adolescência porque 

o corpo da menina ainda não está preparado para o parto. 

Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou 

o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais 

problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social: 

como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente, 

se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de 

abandonar a escola? 

Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto. 

Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de 

morte para a mãe, o aborto no Brasil, é considerado crime. A 

mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização, 

e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar 

tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários. 

Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um 

projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais 

pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim, 

muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade,



conseguiriam sustentar apenas um ou dois.

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 2011, p. 106)

Embora o título do texto seja “Paternidade responsável”,

pode-se concluir que, em seu desenvolvimento, o autor

dá ênfase à seguinte questão:

• A) à falta de escolaridade dos pais.

• B) o abandono de recém-nascido.

• C) à qualidade do sistema educacional.

• D) à gravidez na adolescência.
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Legislação Aplicada / Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar nº 100, de 21/11/2007, e alterações posteriores)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/PE / 2012 / FCC

Q14.

Com relação a Organização Judiciária do Estado de Pernambuco considere as seguintes assertivas a respeito da Divisão Judiciária.

I. Comarcas integradas constituem-se da reunião de comarcas, uma das quais será sua sede.

II. O município que ainda não seja sede de comarca constitui termo judiciário.

III. O Distrito Estadual de Fernando de Noronha constitui Distrito Judiciário Especial da Comarca da Capital.

De acordo com a Lei Complementar no 100/07 está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) I.

• D) II e III.

• E) III.
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Raciocínio Lógico / Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q15.

Considerando a sequência de figuras @, % , &, # , @, %,

&, #,..., podemos dizer que a figura que estará na 117ª

posição será:

• A) @

• B) %

• C) &

• D) #

• E) $
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Raciocínio Lógico / Orientação espacial e temporal

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - PROGRAMADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q16.

Tarzan, o cachorro de Matilde nasceu no dia 12 de setembro de 2009 e morreu no dia 07 de janeiro de 2015, uma quarta-feira.

Nesse período, o único ano bissexto foi 2012 (ano com 366 dias). Tarzan, o cachorro de Matilde, nasceu em

• A) um domingo.



• B) uma quinta-feira.

• C) uma terça-feira.

• D) um sábado.

• E) uma segunda-feira.
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Raciocínio Lógico / Formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q17.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos

conectivos lógicos:

• A) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então a conjunção entre elas têm valor lógico falso

• B) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então a disjunção entre elas têm valor lógico falso

• C) Se os valores lógicos de duas proposições forem

falsos, então o condicional entre elas têm valor lógico

verdadeiro

• D) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então o bicondicional entre elas têm valor lógico falso

• E) Se os valores lógicos de duas proposições forem

falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico

verdadeiro
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Noções de Informática / Noções de hardware / Microcomputadores e periféricos de entrada e saída

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q18.

Conforme estabelecido pela norma EIA/TIA 568A, o

comprimento máximo para a Cabeação Horizontal,

independente do meio de transmissão utilizado, é de:

• A) 90 metros

• B) 50 metros

• C) 500 metros

• D) 150 metros

• E) 190 metros

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

Noções de Informática / Sistema Operacional MS Windows

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q19.

No Windows 7 existe a Central de Ações que

basicamente é um local central para exibir alertas. Esse

é um item que fica no Painel de Controle, dentro de:

• A) Programas

• B) Aparência e Personalização

• C) Rede e Internet

• D) Facilidade de Acesso

• E) Sistema e Segurança
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Noções de Informática / Conceitos de Internet, Intranet

Fonte: AUXILIAR DE NECRóPSIA E AUXILIAR DE PERíCIA / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q20.

Imagine uma Intranet que interligue todas as delegacias

de uma cidade. Classifique os conceitos de Intranet

abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) e assinale a

alternativa que apresenta a sequência correta de cima

para baixo:

( ) A Intranet foi criada para que a população tenha

transparência com dados governamentais.

( ) Para acessar externamente essa Intranet corporativa

não existe a necessidade de uma senha.

( ) A Internet somente foi criada por meio da junção das

Intranets espalhadas pelo mundo.

• A) V - V - V

• B) F - F - F

• C) V - F - V

• D) F - F - V

• E) V - V - F
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Noções de Informática / Navegadores / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q21.

O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as

quais encontram-se:

− Excluir histórico de navegação

− Navegação InPrivate

− Habilitar proteção contra rastreamento

− Desativar filtro SmartScreen

− Relatar site não seguro

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:

• A) Gerenciar complementos.

• B) Segurança.

• C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.

• D) Relatar problemas do site.

• E) Gerenciar opções de navegação na internet.
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Noções de Informática / Navegadores / Google Chrome

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q22.



Um usuário está utilizando o navegador Google Chrome em português, em condições ideais, e deseja desativar o mecanismo

de salvar senhas da web automaticamente. Para acessar este serviço, o usuário deve digitar na barra de endereços do

navegador:

• A) chrome://system/

• B) chrome://inspect/#devices

• C) chrome:// configurações/

• D) chrome:// components/

• E) chrome://settings/
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Noções de Informática / Correio eletrônico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q23.

Existe uma série de recomendações para fazer uso seguro

do webmail, como a criação de uma senha de acesso

adequada, a não abertura de links suspeitos e a utilização de

conexões de acesso ao webmail seguras. Uma conexão é

considerada segura se o endereço da página do provedor de

webmail, utilizada no acesso ao e-mail, for iniciada por

• A) HTTPS.

• B) TCPS.

• C) FTPS.

• D) SNMP.

• E) HTTP.
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Noções de Informática / Pacote de aplicativos MS Office / Word

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q24.

No Microsoft Word 2013 em português, após digitar meia página de texto em coluna única, um profissional deseja digitar o

restante da página em duas colunas, sem afetar o texto já digitado. Para isso, antes de definir o número de colunas para a

segunda metade de página, deve-se inserir uma quebra de seção

• A) Contínua.

• B) Alternada.

• C) Automática.

• D) Dupla.

• E) Vertical.
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Noções de Informática / Pacote de aplicativos MS Office / Excel

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q25.

Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Analista Judiciário do TRE-SP, hipoteticamente, teve que definir, em uma

planilha, uma regra para tachar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, conforme exemplo abaixo.



Para tanto, após clicar na guia Página Inicial e tendo selecionado as células de interesse, o Analista, em seguida, escolheu,

corretamente,

• A) Formatar como.

• B) Inserir Regra.

• C) Formatação Condicional.

• D) Estilos de Célula.

• E) Formatar Regra Condicional.
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Noções de Informática / Conceitos de organização de arquivos (pastas e diretórios), tipos de arquivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q26.

Originalmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o Prompt de comando no Windows e o

Shell de comando no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Por exemplo, para listar os arquivos de uma pasta utilizando o

Prompt de comando do Windows deve-se utilizar o comando dir. O comando equivalente no Shell de comando do Linux é

• A) ls.

• B) pwd.

• C) cat.

• D) mkdir.

• E) cd.
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Noções de Informática / Conceitos de proteção e segurança

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q27.

Trojan é um programa que, além de executar as funções

para as quais foi aparentemente projetado, também

executa outras funções, normalmente maliciosas, e

sem o conhecimento do usuário. Em português, é

também conhecido por:

• A) Cavalo de Troia

• B) Ebola

• C) Spam

• D) Vírus Influenza

• E) Crazy Cow
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Noções de Direito Constitucional / Princípios Fundamentais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q28.

Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que

não condiz com um dos princípios constitucionais da

Administração Pública.

• A) Legalidade.

• B) Pessoalidade.

• C) Moralidade.

• D) Publicidade.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q29.

Considere as normas da Constituição Federal sobre

direitos e garantias fundamentais e assinale a

alternativa INCORRETA.

• A) São assegurados, nos termos da lei, o direito de

fiscalização do aproveitamento econômico das obras

que criarem ou de que participarem aos criadores, aos

intérpretes e às respectivas representações associativas

• B) São assegurados, nos termos da lei, a proteção

às participações individuais em obras coletivas e à

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas

atividades desportivas

• C) São assegurados, nos termos da lei, o direito de

fiscalização do aproveitamento econômico das obras

que criarem ou de que participarem aos criadores, aos

intérpretes e às respectivas representações sindicais e

associativas

• D) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às

participações individuais em obras coletivas, excluídas

as atividades desportivas

• E) São assegurados, nos termos da lei, o direito de

fiscalização do aproveitamento econômico das obras

que criarem ou de que participarem aos criadores, aos

intérpretes e às respectivas representações sindicais
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Noções de Direito Constitucional / Direitos Sociais

Fonte: AUXILIAR DE NECRóPSIA E AUXILIAR DE PERíCIA / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q30.

Considerando as normas da Constituição Federal,

assinale a alternativa correta sobre a liberdade de

associação profissional ou sindical.

• A) É obrigatória a criação de mais de uma organização

sindical, em qualquer grau, representativa de categoria

profissional, na mesma base territorial, que será definida

pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não

podendo ser inferior à área de um estado ou território



• B) É vedada a criação de mais de uma organização

sindical, em qualquer grau, representativa de categoria

profissional ou econômica, na mesma base territorial,

que será definida pelos trabalhadores ou empregadores

interessados, não podendo ser inferior à área de um

Município

• C) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses

coletivos da categoria, exclusivamente em questões

judiciais

• D) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses

individuais da categoria, exclusivamente em questões

administrativas

• E) Todo trabalhador será obrigado a filiar-se a sindicato
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Noções de Direito Constitucional / Nacionalidade

Fonte: AUXILIAR DE NECRóPSIA E AUXILIAR DE PERíCIA / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q31.

Considerando as normas da Constituição Federal,

assinale a alternativa correta sobre os nascidos na

República Federativa do Brasil, ainda que de pais

estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço de

seu país.

• A) São brasileiros naturalizados

• B) São estrangeiros

• C) São estrangeiros naturalizados

• D) São estrangeiros natos

• E) São brasileiros natos

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos Políticos

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q32.

Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa correta

sobre a associação sindical.

• A) É direito de livre exercício garantido a qualquer servidor

público civil

• B) É direito vedado a qualquer servidor público civil

• C) É direito de livre exercício garantido apenas ao servidor

público civil da administração indireta

• D) É direito vedado a qualquer servidor público civil da

administração indireta

• E) É direito vedado a qualquer servidor público civil da

administração indireta com menos de 10 anos de serviço
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Noções de Direito Constitucional / Organização Político-Administrativa

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q33.

No título que trata sobre a organização do Estado, a 

Constituição Federal, no tocante aos municípios, 

especifica que este reger-se-á por lei orgânica,



votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 

dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal, que a promulgará. Também 

discrimina a composição dessas Câmaras Municipais, 

considerando a quantidade de habitantes de cada local. 

Analise as alternativas abaixo e selecione a que aponta 

a proporção CORRETA.

• A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de

70.000 (setenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento

e vinte mil) habitantes

• B) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais

de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até

400.000 (quatrocentos mil) habitantes

• C) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais

de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de

até 950.000 (novecentos e cinquenta mil) habitantes

• D) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais

de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e

de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes

• E) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de

mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até
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Noções de Direito Constitucional / Administração Pública

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q34.

São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

• B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

• C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

• D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Noções de Direito Constitucional / Servidores Públicos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q35.

Assinale a alternativa correta com base nas previsões

da Constituição Federal sobre a Administração Pública.

• A) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos

pelo Poder Legislativo

• B) São garantidas a vinculação e a equiparação de

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de

remuneração de pessoal do serviço público

• C) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor

público não serão computados nem acumulados para

fins de concessão de acréscimos ulteriores

• D) É vedado ao servidor público civil o direito qualquer

associação sindical

• E) A lei reservará percentual dos cargos e empregos

públicos para as pessoas portadoras de deficiência,

mas não poderá definir critérios de sua admissão
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Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Congresso Nacional

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q36.

O Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso

Nacional no exercício do controle externo e para

tanto tem algumas competências. Assinale abaixo

a alternativa que não condiz com uma dessas

competências.

• A) Fiscalizar as contas nacionais das empresas

supranacionais

• B) Prestar informações ao Congresso Nacional sobre

fiscalizações realizadas

• C) Apreciar as contas anuais do presidente da República

• D) Julgar as contas dos administradores e demais

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos

• E) Definir aumento de impostos para suprir gastos públicos
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Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo Legislativo

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q37.

Considere as normas da Constituição Federal sobre

tratados e convenções internacionais para assinalar a

alternativa correta.

• A) Os tratados e as convenções internacionais sobre

quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa

do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

às emendas constitucionais

• B) Os tratados e as convenções internacionais sobre direito

empresarial que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por cinco oitavos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

às emendas constitucionais

• C) Os tratados e as convenções internacionais sobre

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

às leis complementares

• D) Os tratados e as convenções internacionais sobre

quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa

do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

às leis ordinárias

• E) Os tratados e as convenções internacionais sobre

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes

às emendas constitucionais
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Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q38.



No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.
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Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q39.

Considere a seguinte situação hipotética: o Presidente da República praticou ato que configura infração penal comum. Neste

caso, de acordo com a Constituição Federal, admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3

• A) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.

• B) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• C) do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• D) do Superior Tribunal de Justiça, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• E) do Supremo Tribunal Federal, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q40.

Com relação às atribuições conferidas pela Constituição

Federal ao Conselho Nacional de Justiça, assinale a

alternativa que NÃO apresenta uma dessas atribuições.

• A) Representar ao Ministério Público, no caso de crime

contra a administração pública ou de abuso de

autoridade

• B) Elaborar relatório anual, propondo as providências que

julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário

• C) Receber e conhecer das reclamações contra membros

ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus

serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores

de serviços notariais e de registro que atuem por

delegação do poder público ou oficializados, sem

prejuízo da competência disciplinar e correicional dos

tribunais, podendo avocar processos disciplinares

em curso e determinar a remoção, a disponibilidade

ou a aposentadoria com subsídios ou proventos

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras

sanções administrativas, assegurada ampla defesa

• D) Elaborar trimestralmente relatório estatístico sobre

processos e sentenças prolatadas, por unidade da

Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário

• E) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados

há menos de um ano

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: ADVOGADO / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q41.

Analise os itens a seguir e considere as normas da

Constituição Federal sobre o Ministério Público para

assinalar a alternativa correta.

• A) O Ministério Público abrange os Ministérios Públicos

dos Estados que compreendem: Ministério Público

Militar e Ministério Público Civil

• B) O Ministério Público abrange o Ministério Público da

União, que compreende: Ministério Público Federal,

Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios e abrange também os Ministérios

Públicos dos Estados que compreendem: Ministério

Público do Trabalho e Ministério Público Civil

• C) O Ministério Público abrange o Ministério Público da

União, que compreende: Ministério Público Federal,

Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar

e Ministério Público do Distrito Federal e abrange

também os Ministérios Públicos dos Estados que

compreendem: Ministério Público dos Territórios e

Ministério Público Civil

• D) O Ministério Público abrange o Ministério Público da

União, que compreende: Ministério Público Federal,

Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar

e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e

abrange também os Ministérios Públicos dos Estados

• E) O Ministério Público abrange o Ministério Público

Federal, que compreende: Ministério Público da União,

Ministério Público do Trabalho e Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios e abrange também os

Ministérios Públicos dos Estados que compreendem:

Ministério Público Militar e Ministério Público Civil
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Características; Personalidade Jurídica do Estado, Órgão e Agentes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q42.

Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso perante

a Administração Pública Federal. No curso do feito,

Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu

o processo. Em outro processo administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que

foi negado pela Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a conduta da

Administração

Pública Federal está

• A) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da

parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.

• B) correta em ambos os casos.

• C) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível

desistência em processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal.

• D) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.

• E) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas

partes no mesmo processo administrativo e também

incorreta no segundo processo, pois não é possível

contrariar o interesse da parte, haja vista tratar-se de

direito disponível.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Regime Jurídico

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q43.

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa

correta.

I. O Princípio da Supremacia do Interesse Público coloca

o particular em pé de igualdade com o Poder Público.

II. A presunção de legitimidade do ato administrativo é

apenas relativa, isto porque a lei nos permite provar o

contrário, ou seja, provar que a Administração Pública

não praticou o ato da maneira devida, causando assim

ilegalidade que pode levar à anulação do ato.

• A) Somente a afirmação I está correta.

• B) Somente a afirmação II está correta.

• C) Todas as afirmações estão corretas.

• D) Nenhuma das afirmações está correta.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q44.

Um Município, devidamente autorizado pelo Legislativo local, lavrou escritura de doação de um terreno em favor do Estado para

que lá fosse construído o novo Fórum da Comarca. O Ministério Público ajuizou ação civil pública questionando o negócio

jurídico, sob o fundamento de que o terreno era originário de área institucional de loteamento e que o Município demandava

prioritariamente a construção de uma creche ou unidade escolar.

Em relação ao ajuizamento da ação e ao exame a ser promovido pelo Judiciário,

• A) não se identifica perspectiva de procedência da ação, tendo em vista que a decisão acerca da construção de um

equipamento público insere-se em competência essencialmente discricionária da Administração pública.

• B) há de ser julgada procedente a ação civil pública, tendo em vista que houve a desafetação da área com a doação, que

assim passou a ser bem dominical.

• C) inexiste fundamento para o ajuizamento da ação, que se mostra formalmente inadequada, tendo em vista que não se trata

de tutela de bens patrimoniais, mas sim discussão sobre políticas públicas, o que não compete ao Judiciário.

• D) a ação civil pública não seria cabível, porque foi questionada a legalidade do ato, sendo aquela medida adequada para

exame de mérito da atuação da Administração pública.

• E) insere-se no âmbito do controle exercido pelo Ministério Público, que pode se valer da ação civil pública para suprir a

Administração pública na tomada de decisão que melhor atenderia ao interesse público, não obstante ambas destinações

fossem possíveis.
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Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q45.

Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa correta

sobre a responsabilidade objetiva do Estado.

• A) As pessoas jurídicas de direito público responderão

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

causarem a terceiros

• B) As pessoas jurídicas de direito público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,



causarem a terceiros com dolo

• C) As pessoas jurídicas de direito público responderão

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

causarem a terceiros com culpa

• D) As pessoas jurídicas de direito público responderão

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

causarem a terceiros, não havendo direito de regresso

• E) As pessoas jurídicas de direito público responderão

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

causarem a terceiros só havendo direito de regresso no

caso de dolo
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q46.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.

• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.
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Noções de Direito Administrativo / Princípios Constitucionais da Administração Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q47.

Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas

públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico-administrativo. Assim, entendeu a Corte

Suprema tratar-se de favorecimento a seguimento social determinado, incompatível com o interesse público e com princípios

que norteiam a atuação administrativa, especificamente, o princípio da

• A) presunção de legitimidade restrita.

• B) motivação.

• C) impessoalidade.

• D) continuidade dos serviços públicos.

• E) publicidade.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Vinculados, discricionário



Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q48.

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar:

• A) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de direito e pelas regras de boa

administração.

• B) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei

dispõe.

• C) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os

elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado.

• D) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige.

• E) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Hierárquico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q49.

Suponha que o Secretário de Transportes de determinado Estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística,

da existência de longas filas para carregamento dos cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de

economia mista vinculada àquela Pasta. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar, para área técnica da Secretaria, algumas

atividades de gerenciamento e logística desempenhadas por uma das Diretorias da referida empresa. Fundamentou sua decisão

no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar. Considerando a situação narrada,

• A) a atuação do Secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia, porém não sob aspecto disciplinar, eis que não

identificada infração administrativa.

• B) a decisão baseia-se, legitimamente, apenas no poder disciplinar, que compreende o controle e a supervisão.

• C) descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da Secretaria deve se dar nos limites do poder de

tutela.

• D) a decisão somente será justificável, sob o fundamento de poder hierárquico, se constada a existência de desvio de

conduta pelos administradores da empresa.

• E) a decisão extrapolou a competência disciplinar, que somente pode ser exercida para corrigir desvios na organização

administrativa da entidade.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q50.

Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

• A) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional

existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para

apuração e punição por infrações disciplinares.

• B) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos,

atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

• C) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas

hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços

terceirizados.

• D) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e

deveres dos servidores públicos.

• E) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que

o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo

atingir a atuação de servidores públicos.

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



Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Regulamentar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q51.

Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder regulamentar:

I. O regulamento de execução é hieraquicamente subordinado a uma lei prévia, além de ser ato de competência privativa

do Chefe do Poder Executivo.

II. O poder regulamentar da Administração pública, também denominado de poder normativo, não abrange, exclusivamente,

os regulamentos; ele também se expressa por outros atos, tais como por meio de instruções, dentre outros.

III. Os atos pelos quais a Administração pública exerce o seu poder regulamentar, assim como a lei, também emanam atos

com efeitos gerais e abstratos.

IV. O ato normativo, em hipóteses excepcionais, poderá criar direitos não previstos em lei, sem implicar em ofensa ao

princípio da legalidade.

Está correto o que se afirma em

• A) I e IV, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I e III, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos / De polícia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q52.

Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de

seu poder de polícia:

• A) a regulação ou poder regulamentar, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos

interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias

e sancionatórias.

• B) as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados

pela Administração às normas e posturas por essa impostas.

• C) a fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários.

• D) a autotutela exercida pela Administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação

dos mesmos.

• E) a imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços

públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceitos, requisitos, atributos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q53.



Considere:

I. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa.

II. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu

circulo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados.

III. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo.

IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris et de jure, ou seja, presunção relativa.

No que concerne aos atributos dos atos administrativos, está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Discricionariedade e vinculação

Fonte: ADMINISTRADOR / DPE/RR / 2015 / FCC

Q54.

Os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários, residindo o cerne da diferenciação entre ambos

• A) no controle judicial de mérito aplicável apenas aos

segundos.

• B) na obrigatoriedade da motivação existente apenas

nos primeiros.

• C) no controle de legalidade aplicável apenas aos primeiros.

• D) no juízo de conveniência e oportunidade próprio dos

segundos, que constituem o seu mérito.

• E) na faculdade de revogação atribuída à Administração apenas em relação aos primeiros.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação. Espécies

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q55.

Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por um de

seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou, que há excesso

de servidores na repartição pública. No caso narrado,

• A) há vício de motivo no ato administrativo.

• B) o ato deve, obrigatoriamente, permanecer no mundo jurídico, vez que sequer exigia fundamentação.

• C) inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta revogação.

• D) o ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, no entanto, não admite anulação, haja vista a discricionariedade administrativa na hipótese.

• E) o objeto do ato administrativo encontra-se viciado.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Anulação e revogação



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q56.

A convalidação dos atos administrativos

• A) destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo.

• B) não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da Administração pública.

• C) destina-se a atos válidos.

• D) tem efeitos retroativos.

• E) não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos Administrativos / Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q57.

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Lei 8.666/93 ss licitações para a execução de obras e

para a prestação de serviços obedecerão à seguinte

sequência:

• A) I - projeto executivo; II - projeto básico e III - execução

das obras e serviços

• B) I - projeto básico; II - projeto executivo e III - execução

das obras e serviços

• C) I - projeto executivo; II - execução das obras e serviços

e III - projeto básico

• D) I - execução das obras e serviços; II - projeto executivo

e III - projeto básico

• E) I - execução das obras e serviços; II - projeto básico e

III - projeto executivo
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Noções de Direito Civil / Doutrina: conceito de lei / Vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q58.

André adquiriu um terreno onde pretendia construir uma fábrica de tintas. Na época da aquisição, não havia lei impedindo esta

atividade na região em que se localizava o terreno. Passado o tempo, porém, antes de André iniciar qualquer construção,

sobreveio lei impedindo o desenvolvimento de atividades industriais naquela área, por razões ambientais. A lei tem efeito

• A) imediato e atinge André, que não tem direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• B) retroativo e atinge André, por tratar de questão de ordem pública.

• C) imediato, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• D) retroativo, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• E) retroativo mas não atinge André, por tratar de direito disponível.
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Noções de Direito Civil / Doutrina: conceito de lei / Integração e interpretação da lei

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q59.

Sobre a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, NÃO é requisito essencial para a sentença proferida no estrangeiro

ser executada no Brasil

• A) a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.

• B) a tradução por intérprete autorizado.



• C) o trânsito em julgado para as partes.

• D) a citação regular das partes ou verificação legal da ocorrência da revelia.

• E) a prolação por juiz competente.
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Noções de Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Naturais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q60.

O menor de dezesseis anos

• A) não possui personalidade, a qual é adquirida com a maioridade civil.

• B) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é absolutamente incapaz para os atos da

vida civil.

• C) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos pessoalmente

apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade plena.

• D) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos, sob

representação, apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade relativa.

• E) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é relativamente incapaz para os atos da

vida civil.
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Noções de Direito Civil / Das pessoas / Pessoas Jurídicas

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q61.

O Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de

2002) no Título Das Pessoas Jurídicas, declara que para

criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura

pública ou testamento, dotação especial de bens livres,

especificando o fim a que se destina, e declarando, se

quiser, a maneira de administrá-la. Também determina

quais são os fins possíveis para essa constituição.

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)

ou Falso (F).

( ) Assistência social

( ) Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias

alternativas, modernização de sistemas de gestão,

produção e divulgação de informações e conhecimentos

técnicos e científicos

( ) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente

e promoção do desenvolvimento sustentável

( ) Habitação de interesse social

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta de cima para baixo.

• A) V, F, V, F

• B) F, V, F, V

• C) F, F, F, V

• D) V, V, V, F

• E) F, F, V, F
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Noções de Direito Civil / Das pessoas / Domicílio Civil

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q62.

Manoel trabalha na cidade de Cajamar, reside, alternadamente, nas cidades de Jundiaí e Campinas, com ânimo definitivo, e

passa férias, ocasionalmente, na cidade de Itatiba. De acordo com o Código Civil, considera(m)-se domicílio(s) de Manoel

• A) Jundiaí e Campinas, apenas.

• B) Cajamar, apenas.

• C) Cajamar, quanto às relações concernentes à profissão, Jundiaí e Campinas, apenas.

• D) Cajamar, Jundiaí, Campinas e Itatiba.

• E) Jundiaí, Campinas e Itatiba, apenas.
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Noções de Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Requisitos de validade do negócio jurídico

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q63.

Assinale a alternativa correta sobre o negócio jurídico

após analisar os itens a seguir e considerar as normas

da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).

• A) Considera-se termo a cláusula que, derivando,

exclusivamente, da vontade das partes, subordina o

efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto

• B) As condições, física ou juridicamente impossíveis,

quando resolutivas, invalidam os negócios jurídicos que

lhes são subordinados

• C) Têm-se por inexistentes as condições impossíveis,

quando suspensivas, e as de não fazer coisa impossível

• D) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à

condição suspensiva, enquanto esta se não verificar,

não se terá adquirido o direito, a que ele visa

• E) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição

resolutiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela novas

disposições, estas não terão valor, realizada a condição,

se com ela forem incompatíveis
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Noções de Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos atos jurídicos: lícitos e dos atos ilícitos; Requisitos de validade do ato jurídico. Ato Nulo e Ato

anulável

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q64.

Leonardo adquiriu de Paulo carregamento de celulares falsificados, combinando pagar por eles quando da entrega, que, se não

efetivada, daria ao adquirente direito a postular cumprimento forçado da obrigação. Em não tendo havido a entrega, Leonardo

ajuizou ação contra Paulo, que, em contestação, não suscitou ser ilegal o negócio, confessou a obrigação e dispôs-se a cumprila espontaneamente. O

cumprimento da obrigação

• A) não poderá ocorrer, devendo o juiz declarar, de ofício, a nulidade do negócio.

• B) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, ainda que tácita.

• C) deverá ocorrer, tendo em vista que as nulidades não podem ser apreciadas de ofício.

• D) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, desde que expressa.

• E) não poderá, a princípio, ocorrer, devendo o juiz anular o negócio jurídico, salvo se, quando do ajuizamento da ação, já

houver transcorrido prazo de 4 anos.
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Noções de Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Prescrição e Decadência

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q65.

No que diz respeito ao prazo de prescrição o Código

Civil determina expressamente algumas situações e em

que prazo ocorrerá a prescrição. Leia as alternativas

a seguir a assinale a que apresenta a informação

CORRETA sobre o prazo prescricional de 01 (um) ano.

• A) A pretensão dos profissionais liberais em geral,

procuradores judiciais, curadores e professores pelos

seus honorários, contado o prazo da conclusão dos

serviços, da cessação dos respectivos contratos ou

mandato

• B) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos

recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que

foi deliberada a distribuição

• C) A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens

que entraram para a formação do capital de sociedade

anônima, contado da publicação da ata da assembleia

que aprovar o laudo

• D) A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer

prestações acessórias, pagáveis, em períodos não

maiores de um ano, com capitalização ou sem ela

• E) A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou

rústicos
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Noções de Direito Civil / Responsabilidade Civil

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q66.

Gabriel, pessoa menor de 16 anos, lançou pedras no veículo de Rogério, causando-lhe danos materiais. No momento do ato

ilícito, Gabriel estava sob a autoridade e companhia de seu pai, Arnaldo. Rogério ajuizou ação contra Arnaldo, que

• A) responde objetivamente pelo ato de Gabriel e não tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa absolutamente

incapaz.

• B) responde subjetivamente pelo ato de Gabriel e tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa relativamente incapaz.

• C) não responde pelo ato de Gabriel, tendo em vista que a responsabilidade civil é pessoal e intransferível.

• D) responde objetivamente pelo ato de Gabriel e tem direito de regresso contra o filho, que deverá ressarci-lo quando atingir a

maioridade civil.

• E) responde subjetivamente pelo ato de Gabriel e não tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa absolutamente

incapaz.
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Noções de Direito Processual Civil / Noções de jurisdição e da ação

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q67.

De acordo com as novas regras do Código de Processo

Civil – Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015 - os juízes

e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem

cronológica de conclusão para proferir sentença ou

acórdão, porém especifica algumas exceções a essa

regra. Dentre as alternativas abaixo, aponte a que NÃO

corresponde a uma dessas exceções.



• A) O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de

resolução de demandas repetitivas

• B) Os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que

tenham competência penal

• C) As preferências legais e as metas estabelecidas pelo

Conselho Nacional de Justiça

• D) As sentenças proferidas em audiência, homologatórias

de acordo ou de procedência liminar do pedido

• E) A causa que exija urgência no julgamento, assim

reconhecida por decisão fundamentada
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Noções de Direito Processual Civil / Das partes e dos procuradores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q68.

José é credor de Joaquim da quantia de R$ 50.000,00 decorrente de contrato de empréstimo particular assinado pelas partes e

por duas testemunhas. Vencido o prazo de um ano estabelecido para pagamento e inadimplida a obrigação José propõe ação

de execução de quantia certa contra Joaquim com o escopo de receber o seu crédito, com juros e correção monetária. Ao

despachar a inicial o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de

• A) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo

de 5 dias.

• B) 10% a 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no

prazo de 5 dias.

• C) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de

5 dias.

• D) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de

3 dias.

• E) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo

de 3 dias.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Juiz

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q69.

Assinale a alternativa correta sobre o impedimento e

suspeição após analisá-las a seguir e considerar as

normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo

Código de Processo Civil).

• A) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas

funções no processo quando nele estiver postulando,

como defensor público, advogado ou membro do Ministério

Público, seu cônjuge ou companheiro, ou primo

• B) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer

suas funções no processo quando receber presentes

de pessoas que tiverem interesse na causa, antes

ou depois de iniciado o processo, que aconselhar

alguma das partes acerca do objeto da causa ou que

subministrar meios para atender às despesas do litígio

• C) Há suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo

de qualquer das partes ou de seus advogados

• D) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas

funções no processo quando qualquer das partes for sua

credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro

ou de parentes destes, em linha reta até o quarto grau,

inclusive



• E) Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro

íntimo, devendo declarar suas razões
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Noções de Direito Processual Civil / Dos atos processuais

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q70.

Em consonância com o código de Processo Civil no

que diz respeito as nulidades é INCORRETO afirmar

que:

• A) Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos

os subsequentes, todavia, a nulidade de uma parte

do ato não prejudicará as outras que dela sejam

independentes

• B) É nulo o processo quando o membro do Ministério

Público não for intimado a acompanhar o feito em que

deva intervir

• C) As citações e as intimações serão nulas quando feitas

sem observância das prescrições legais

• D) Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são

atingidos e ordenará as providências necessárias a fim

de que sejam repetidos ou retificados

• E) O erro de forma do processo acarreta unicamente a

anulação dos atos que não possam ser aproveitados,

devendo ser praticados os que forem necessários a fim

de se observarem as prescrições legais
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Noções de Direito Processual Civil / Da antecipação dos efeitos da tutela de mérito

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUAP-UFF / 2016 / IBFC

Q71.

Assinale a alternativa correta sobre os atos processuais,

após analisar os itens a seguir e considerar as normas

da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de

Processo Civil).

• A) Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial pode se limitar

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao

resultado útil do processo, devendo o autor indicar na

petição inicial, que pretende se valer do benefício aqui

descrito

• B) Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial pode se limitar

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco

ao resultado útil do processo, devendo ocorrer a citação

e intimação do réu para a audiência de conciliação ou

mediação, com antecedência mínima de 30 dias

• C) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial deve se limitar 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo e, caso não realizado o



aditamento, o processo será extinto sem resolução do 

mérito

• D) Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial deve se limitar

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao

resultado útil do processo, devendo o autor indicar na

petição inicial, que pretende se valer do benefício aqui

descrito

• E) Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial pode se limitar

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do

pedido de tutela final, com ou sem a exposição da lide,

do direito que se busca realizar e do perigo de dano

ou do risco ao resultado útil do processo e, caso não

realizado o aditamento, o processo será extinto sem

resolução do mérito
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Noções de Direito Processual Civil / Da petição inicial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q72.

José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso,

dessa decisão

• A) caberá agravo de instrumento.

• B) caberá apelação.

• C) caberá agravo interno.

• D) caberá recurso especial.

• E) não caberá recurso.
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Noções de Direito Processual Civil / Da resposta do Réu

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q73.

Renato ajuizou ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, Renato requereu a desistência da ação. O pedido

• A) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, resolverá o mérito.

• B) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se a causa versar sobre direitos disponíveis. Se o juiz

homologar a desistência, a sentença resolverá o mérito.

• C) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se tiver havido instrução. Se o juiz homologar a

desistência, a sentença não resolverá o mérito.

• D) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá

o mérito.

• E) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá o

mérito.
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Noções de Direito Processual Civil / Do julgamento conforme o estado do processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q74.

Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo Civil,



• A) a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida, vedado o reconhecimento

da obrigação ilíquida.

• B) a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos

suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

• C) a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de apelação.

• D) a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, devendo, em

regra, prestar caução no caso de recurso contra essa decisão pendente de julgamento.

• E) o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se

incontroverso ou o réu for revel.
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Noções de Direito Processual Civil / Da sentença e a coisa julgada

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q75.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o juiz

• A) reconhecer existência de prescrição.

• B) homologar transação.

• C) homologar renúncia à pretensão ou julgar procedente o pedido em razão de reconhecimento jurídico.

• D) julgar reconvenção improcedente.

• E) acolher alegação de existência de convenção de arbitragem.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos recursos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH/HUPEST/UFSC / 2016 / IBFC

Q76.

Sobre os recursos no Código de Processo Civil (Lei nº

13.105 de 16 de março de 2015) assinale a alternativa

INCORRETA.

• A) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência

do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso

• B) O prazo para interposição de recurso, conta-se da data

em que os advogados, a sociedade de advogados, a

Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério

Público são intimados da decisão

• C) Se, durante o prazo para a interposição do recurso,

sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou

ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do

processo, será tal prazo restituído em proveito da parte,

do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a

correr novamente depois da intimação

• D) No ato de interposição do recurso, o recorrente

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de

retorno, sob pena de deserção

• E) Os recursos impedem a eficácia da decisão, salvo

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
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Noções de Direito Penal / Crime e contravenção; Elementos do crime

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/BA / 2016 / FCC

Q77.

Sobre a evolução das Escolas Penais,



• A) a estrutura do delito no causal-naturalismo tem por característica a presença de elementos subjetivos no tipo.

• B) a transformação realizada pelo finalismo na teoria do delito consiste, principalmente, na relevância atribuída à vontade e

aos aspectos subjetivos da culpabilidade.

• C) a necessidade de associação das categorias do delito a um fundamento material de ofensa ao bem jurídico é uma das

bases do funcionalismo de Claus Roxin.

• D) o funcionalismo teleológico de Günther Jakobs impossibilitou a construção de mecanismos de imputação baseados no

direito penal do autor.

• E) a base ontológica do funcionalismo permitiu a construção da teoria da imputação objetiva.
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Noções de Direito Penal / Crime tentado e crime consumado

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q78.

A respeito do crime tentado e do crime consumado, é correto afirmar que

• A) a consumação do crime de concussão ocorre com o recebimento da vantagem indevida.

• B) a interrupção da execução do delito por desistência do agente caracteriza o crime tentado.

• C) a consumação do crime de corrupção passiva ocorre com o recebimento da vantagem indevida.

• D) os atos preparatórios fazem parte da execução do delito, caracterizando o crime tentado.

• E) a ocorrência do resultado é indispensável para a caracterização do crime culposo.
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Noções de Direito Penal / Relação de causalidade; Dolo e Culpa

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q79.

A teoria finalista da ação, adotada pelo Código Penal em

sua Parte Geral, concebe o crime como um fato típico e

antijurídico. A culpabilidade diz respeito à reprovabilidade

da conduta. O dolo, que integrava o juízo de culpabilidade,

para esta teoria é elemento estruturante do fato típico.

Essa adoção pretende corrigir contradições na teoria

• A) da responsabilidade objetiva.

• B) da causalidade normativa.

• C) do domínio do fato.

• D) da imputabilidade.

• E) da equivalência dos antecedentes causais.
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Noções de Direito Penal / Causas de exclusão de culpabilidade; Coação irresistível; Obediência hierárquica

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q80.

O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera causa a

• A) emoção ou a paixão.

• B) delação.

• C) ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

• D) excludente de ilicitude.

• E) descriminante putativa.
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Noções de Direito Penal / Erro

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q81.

Maria, a fim de cuidar do machucado de seu filho que acabou de cair da bicicleta, aplica sobre o ferimento da criança ácido

corrosivo, pensando tratar-se de uma pomada cicatrizante, vindo a agravar o ferimento. A situação descrita retrata hipótese tratada no Código Penal como

• A) erro de proibição.

• B) erro na execução.

• C) estado de necessidade.

• D) exercício regular de direito.

• E) erro de tipo.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q82.

Ricardo reside na cidade de São Paulo e acaba testemunhando, da janela de sua residência, o furto de um veículo que estava

estacionado na via pública, defronte ao seu imóvel, praticado por dois agentes. Para se vingar do seu desafeto e vizinho Rodolfo

e sabendo de sua inocência, Ricardo apresenta uma denúncia anônima à Polícia noticiando que Rodolfo foi um dos autores do

referido crime de furto. A autoridade policial determina a instauração de inquérito policial para apuração da autoria delitiva em

relação a Rodolfo. Nesse caso hipotético, Ricardo cometeu crime de

• A) denunciação caluniosa, com pena prevista de reclusão de dois a oito anos e multa, aumentada de sexta parte, pois serviuse de anonimato.

• B) comunicação falsa de crime, com pena prevista de detenção de um a seis meses ou multa, aumentada de sexta parte, pois

serviu-se de anonimato.

• C) denunciação caluniosa, com pena prevista de reclusão de dois a oito anos e multa, sem qualquer majoração.

• D) comunicação falsa de crime, com pena prevista de detenção de um a seis meses ou multa sem qualquer majoração.

• E) falso testemunho.
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Noções de Direito Penal / Atos de improbidade praticados por agentes públicos e sanções aplicáveis

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q83.

Considere a seguinte situação hipotética: o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou com ação de improbidade

contra o agente público Ricardo. Após analisar a defesa preliminar apresentada, o juiz determinou o prosseguimento do feito,

com a consequente citação de Ricardo para o oferecimento de contestação. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, o tema da

inadequação da ação de improbidade

• A) não poderá ser enfrentado pelo magistrado em outro momento processual, haja vista que já foi analisado por ocasião da

análise da defesa preliminar.

• B) poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo sem julgamento

de mérito.

• C) poderá novamente ser enfrentado por ocasião da análise da contestação, último momento para enfrentar o tema.

• D) apenas poderá novamente ser enfrentado por ocasião da prolação da sentença, por ser o momento em que é devolvida ao

magistrado a análise de toda a matéria discutida na demanda.

• E) poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo com julgamento

de mérito.
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Noções de Direito Penal / Efeitos da condenação penal

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/BA / 2016 / FCC

Q84.



Sobre os efeitos da condenação,

• A) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos é automática a perda de cargo, função pública

ou mandato eletivo.

• B) a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da sentença penal condenatória.

• C) o perdão tácito do ofendido não é admissível no direito penal brasileiro.

• D) o perdão judicial exclui os efeitos da condenação, salvo a reincidência.

• E) a estigmatização do condenado é um efeito declarado da sentença penal condenatória.
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Noções de Direito Processual Penal / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q85.

Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado

• A) em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

• B) em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito ou por erro determinado por

terceiro.

• C) em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal, por erro sobre a pessoa ou no exercício regular de

direito.

• D) em estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, no exercício regular de direito ou mediante coação irresistível.

• E) mediante erro sobre a ilicitude do fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever

legal ou mediante obediência hierárquica.
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Noções de Direito Processual Penal / Sujeitos da relação processual

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q86.

Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de

Acusação.

Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro

do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação

Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no

Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério

Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.

Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar

suas razões no prazo de:

• A) 03 dias.

• B) 48 horas.

• C) 05 dias.

• D) 08 dias.

• E) 10 dias.
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Noções de Direito Processual Penal / Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q87.

O Delegado de Polícia de um determinado Distrito Policial da 

cidade de João Pessoa instaura um Inquérito Policial para 

apuração de crime de estelionato ocorrido no final do ano de 

2014. Encerrada as investigações Rodolfo é indiciado pelo 

referido crime. O inquérito é relatado e remetido ao Fórum



local. O representante do Ministério Público, após receber os 

autos, requereu o arquivamento do Inquérito Policial entendendo que não haveria provas para instauração de ação 

penal contra Rodolfo. O Magistrado competente, ao receber 

os autos, discordando do parecer do Ministério Público, 

determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral de 

Justiça do Estado da Paraíba, requerendo a designação de 

outro Promotor para oferecimento da denúncia. O Procurador-Geral de Justiça, após analisar o caso, insiste no 

pedido de arquivamento e determina a devolução dos autos 

ao juízo de origem. Neste caso, o Magistrado

• A) discordando da decisão do Procurador-Geral de Justiça

determinará a instauração da ação penal com base no

Relatório da Autoridade Policial.

• B) encaminhará os autos ao Conselho Nacional do

Ministério Público, em Brasília, para que um Promotor

de Justiça seja designado para atuar no feito e oferecer

denúncia.

• C) será obrigado a atender o pedido de arquivamento

veiculado pelo Ministério Público.

• D) encaminhará os autos ao Presidente do Tribunal de

Justiça da Paraíba para que este determine a instauração da ação penal, intimando-se o Procurador-Geral de

Justiça para oferecimento imediato da denúncia.

• E) determinará a intimação da vítima para, querendo,

oferecer ação penal subsidiária da pública.
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Noções de Direito Processual Penal / Ação penal pública: titularidade, condições de procedibilidade

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q88.

Sobre a ação penal, considerando-se a classificação legal

e o entendimento doutrinário e jurisprudencial,

• A) se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do

inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, a vítima poderá, no prazo de seis meses,

oferecer ação penal privada subsidiária.

• B) após a Constituição Federal de 1988, a ação penal

privada subsidiária da pública não respeitará mais o

prazo de seis meses previsto para as ações penais

privadas, por se tratar de um direito constitucional,

conforme já decidiu o STF.

• C) sendo a ação de natureza privada, no caso de morte

do ofendido ou quando declarado ausente por

decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou

prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente,

descendente ou irmão, salvo nos casos de ação

penal privada personalíssima.

• D) nos casos de ação penal privada, ocorrendo a morte

do ofendido, se comparecer mais de uma pessoa

com direito de queixa, a preferência será definida

pela ordem de manifestação.

• E) o direito de representação somente poderá ser

exercido por procurador, mediante declaração,

escrita ou oral, em casos de impossibilidade de

execução do ato pelo próprio ofendido.
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Noções de Direito Processual Penal / Ação penal privada: titularidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC

Q89.



Nas ações penais de iniciativa privada,

• A) salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de representação se não o exercer dentro do prazo de seis

meses,

contado do dia em que vier a saber quem é o autor

do crime.

• B) o ofendido, ou seu representante legal, decairá no

direito de queixa se não o exercer dentro do prazo

de seis meses, contado do dia da prática do crime.

• C) salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa se

não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

• D) o ofendido, ou seu representante legal, decairá no

direito de representação se não o exercer dentro do

prazo de seis meses, contado do dia da prática do

crime.

• E) a iniciativa será sempre do Ministério Público, pois é

titular constitucional da ação penal.
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Noções de Direito Processual Penal / Extinção da punibilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q90.

Moisés respondeu processo por crime de corrupção ativa cometido no dia 30 de Setembro de 2010, quando tinha 66 anos de

idade. A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 16 de Outubro de 2014 é recebida pelo Magistrado competente no dia

18 de Outubro do mesmo ano de 2014. O processo tramita regularmente e Moisés é condenado a cumprir pena de 2 anos de

reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa por sentença proferida em 25 de Abril de 2016 e

publicada no dia 27 do mesmo mês e ano. Não houve interposição de recurso pelas partes e é certificado o trânsito em julgado.

No caso hipotético apresentado, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena aplicada ao réu Moisés e

verifica-se em

• A) 02 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento

da denúncia.

• B) 04 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento

da denúncia.

• C) 01 ano e 06 meses, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do

recebimento da denúncia e entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença.

• D) 03 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento

da denúncia.

• E) 02 anos e o réu deverá cumprir integralmente a sua pena, não sendo o caso de extinção da sua punibilidade.

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

Noções de Direito Processual Penal / Forma, lugar e tempo dos atos processuais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL/ DIREITO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q91.

A sentença condenatória foi proferida em audiência realizada no dia 10, quinta-feira. Dia 15, terça-feira, foi feriado local. O prazo de 5 dias para apelação

terminará no dia

• A) 14, segunda-feira.

• B) 16, quarta-feira.

• C) 17, quinta-feira.

• D) 18, sexta-feira.

• E) 21, segunda-feira.

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

Noções de Direito Processual Penal / Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos



Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - DIREITO / TJ/PE / 2007 / FCC

Q92.

A notificação do acusado para, nos crimes afiançáveis de responsabilidade dos funcionários públicos, responder por escrito dentro do prazo de 15 dias

• A) deve ser feita antes do recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa.

• B) dispensa citação deste para interrogatório.

• C) só pode ter lugar após o recebimento da denúncia e antes do interrogatório.

• D) é desnecessária se o réu tiver constituído advogado nos autos.

• E) ocorrerá no ato do seu interrogatório.

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