
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q1.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana [...] (1º parágrafo)

As frases acima estão articuladas com correção em um só período em:

• A) Contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às

estrelas; a oralidade, à qual quer dizer pré-literatura, que existia apenas devido à voz humana.

• B) A oralidade, onde contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a

viagem dos homens às estrelas quer dizer pré-literatura: existia apenas graças à voz humana.

• C) Existia graças apenas à voz humana a oralidade, à qual contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da

época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas: oralidade quer dizer pré-literatura.

• D) Contribuindo, de maneira decisiva, para impulsionar a civilização, da época das pinturas rupestres à viagem dos homens às

estrelas, a oralidade quer dizer pré-literatura, cuja existia graças à voz humana apenas.

• E) A oralidade, que quer dizer pré-literatura - aquela que existia apenas graças à voz humana -, contribuiu de maneira

decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos 

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e 

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais 

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu 

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a 

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que 

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na 

pacificação dos museus. 

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de 

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, 

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um 

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético, 

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização 

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do 

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada 

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta 

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-



taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por 

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais 

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com 

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q3.

Vocação de escritor

Os escritores, como os oficiais das forças armadas, são promovidos, seja por merecimento, seja por antiguidade. Alguns

impõem-se ao público e aos seus pares em poucos golpes de audácia e talento. São os escritores natos, de vocação imperiosa e

irresistível. Outros - e talvez seja este o meu caso - crescem na estima da classe intelectual graças à continuidade de um trabalho de

muitos e muitos anos. Escrevem por força do ofício, mas é possível que preferissem permanecer como leitores inveterados.

Quando vejo e revejo a minha vida, que já vai longa, passam-me pela memória várias imagens, as mais antigas às vezes, mais

nítidas que as recentes. Verifico então, não sem surpresa, que fiz muitas coisas com as quais não contava e deixei de fazer outras

tantas que planejara, é verdade que no plano superficial da vontade, não das forças mais profundas da personalidade.

Na minha meninice, sonhei muito em ser poeta. Depois, já na adolescência, na hora difícil de optar por uma profissão, desejei

ser médico, como meu pai, casando, de certo modo, clínica e literatura. Já no fim dos estudos superiores, na falta de melhor, tentei

ser professor de filosofia, matéria que, apesar de não ter “a cabeça metafísica”, ensinei por bastante tempo em colégios estaduais,

sem qualquer proveito para Aristóteles e Kant, mas com imenso prazer pessoal e alguma aquiescência dos alunos. Não podia

imaginar que, levado, certa vez, a escrever uma crítica de teatro, estava definindo, para sempre, o meu futuro. Confesso que tenho

orgulho em haver contribuído, na medida das minhas forças, para que o teatro saísse da posição humilhante de primo pobre que

ocupava entre as artes literárias brasileiras.

(Adaptado de: PRADO, Décio de Almeida. Seres, coisas, lugares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 181-182)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em:

• A) Não ( faltar) ao autor, a despeito de suas vocações aparentes, bastante ânimo para reerguer o prestígio do teatro nacional.

• B) Quando a alguém não ( ocorrer) atender seus impulsos primeiros, é possível que venha a atender sua vocação essencial.

• C) Diante das condições que ( atravessar), naqueles anos, o teatro nacional, não hesitou o autor em buscar redimi-lo.

• D) Seria preciso que o ( recomendar) amigos para a função de crítico teatral para que o autor efetivamente se consagrasse

nesse trabalho.

• E) Aos alunos de colégio ( brindar) o professor com suas aulas sobre Kant e Aristóteles, de modo modesto, segundo ele mesmo confessa.
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Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q4.

A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do

segundo período da produção de Nietzsche, é um ajuste de contas definitivo com as ideias fundamentais do sistema filosófico de

Schopenhauer.

Dedicando o livro à memória do filósofo francês Voltaire e escolhendo como epígrafe uma citação de René Descartes,

Nietzsche já o insere simbolicamente na tradição da filosofia das Luzes, caracterizada pela confiança no poder emancipatório da ciên-

cia, em seu triunfo contra as trevas da ignorância e da superstição. Não por acaso, portanto, a obra tem como subtítulo Um livro para

espíritos livres.

Se, para o jovem Nietzsche, era a arte – e não a ciência – o que constituía a atividade metafísica do homem, em Humano, de-

masiado humano ela é destituída desse privilégio. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais da filosofia de

Schopenhauer, dos quais partilhara, Nietzsche toma agora o cuidado de se afastar criticamente deles. “Que lugar ainda resta à arte?

Antes de tudo, ela ensinou, através de milênios, a olhar com interesse e prazer a vida, em todas as suas formas. Essa doutrina foi

implantada em nós; ela vem à luz novamente agora como irresistível necessidade de conhecer. O homem científico é o desen-

volvimento do homem artístico”.

Se, para o jovem Nietzsche, o aprofundamento do conhecimento científico conduzia à proliferação de um saber erudito e

estéril, que sufocava a vida, para o Nietzsche do período intermediário o conhecimento científico torna livre o espírito.

Pouco mais tarde, Nietzsche aprofundaria seu novo entendimento relativo ao papel da ciência e à oposição entre esta e a arte.

Contrapondo-se àqueles que valorizam apenas a imaginação e as obras-primas do disfarce estético, o filósofo afirma: “eles pensam

que a realidade é horrível; contudo, não pensam que o conhecimento até da mais horrível realidade é belo, do mesmo modo que

aquele que conhece bastante e amiúde está, por fim, muito longe de considerar horrível o grande todo da realidade, cuja descoberta

lhe proporciona sempre felicidade. A felicidade do homem do conhecimento aumenta a beleza do mundo”.

(Adaptado de: GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 42-46)

... ela é destituída desse privilégio. (3º parágrafo)

... e à oposição entre esta e a arte. (último parágrafo)

Os pronomes sublinhados acima retomam, respectivamente, os seguintes elementos:

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q5.

Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com quem mantinha convívio: “Se você me quer vivo e 

saudável, ludibrie com palavras a maior corça que vive na floresta, faça com que ela venha às minhas mãos, pois ela tem um coração 

e entranhas que despertam o meu apetite”. A raposa se foi e, ao encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente e, em 

seguida, lhe disse: “Vim trazer boas novas! Você sabe que o leão, nosso rei, é meu vizinho. Ele está doente, moribundo, e se pôs a 

considerar sobre qual dos animais iria sucedê-lo. O javali é sem juízo”, afirmava ele, “o urso, balofo, a pantera, ranzinza, o tigre, 

fanfarrão. A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa e um chifre que intimida as serpentes. Bom, mais 

delongas para quê? Por decisão dele, você assumirá o reinado! E eu, que recompensa vou ganhar por ter-lhe dado essa notícia em 

primeira mão? Vamos, prometa-me alguma coisa. Estou com pressa, não vá ele sentir a minha falta! Ele me tem como conselheira 

para tudo. Se você quer ouvir a mim, sou velha, meu conselho é que você venha também e aguarde junto do moribundo”. Assim disse 

a raposa. Com essas palavras, a corça ficou toda cheia de si e foi à caverna, ignorando o que ia acontecer. 

O leão, então, lançou impetuoso suas garras sobre ela, dilacerando-lhe somente as orelhas, pois a corça tratou de fugir 

rapidamente para a floresta. Enquanto a raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão gemia, entre fortes rugidos, 

pois a fome e o desgosto o dominavam. Então ele suplicou à raposa que fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça 

novamente, por meio de um ardil. “A tarefa que você me atribuiu é difícil e penosa. Contudo, vou lhe dar esse apoio”, disse a raposa. 

Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi tramando trapaças rumo à floresta, seguindo a indicação de uns 

pastores, a quem ela perguntou se tinham visto uma corça sangrando. 

A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau. Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse:



“Nunca mais você me pega, sua peste! E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros, inexperientes, 

estimulando-os a se tornarem reis!” A raposa rebateu: “Você é tão frágil e covarde assim, que desconfia de nós, seus amigos? O leão, 

quando agarrou sua orelha, ia dar conselhos e recomendações a respeito desse cargo tão importante, porque ele está morrendo! E 

você não tolerou nem mesmo um arranhão da pata de um enfermo! Agora a indignação dele é muito maior que a sua, e ele pretende 

tornar rei o lobo. Ai de mim, um senhor malvado! Mas venha, não se deixe sugestionar por nada, comporte-se como um cordeiro. Juro 

por todas as folhas e fontes que não sofrerá nenhum mal da parte do leão. Quanto a mim, quero apenas o seu bem”. 

Com tais ludíbrios, a raposa convenceu a medrosa a acompanhá-la uma segunda vez. E quando a corça adentrou a caverna, 

o leão agarrou a sua janta e se pôs a comer os ossos todos, o tutano e as entranhas. A raposa ficou parada, observando. Nisso cai 

o coração da corça e a raposa sorrateiramente o apanha e devora, como prêmio de seu empenho. E quando percebeu que o 

leão farejava todas as partes mas não achava o coração, ela, postada à distância, lhe disse: “A bem da verdade, essa fulana aí não 

tinha coração. Não adianta procurar! Que espécie de coração teria ela, que veio ter por duas vezes à morada e às mãos de um 

leão?”

(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 309-311.)

Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho:

• A) Então ele suplicou à raposa que fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça novamente...

• B) Vim trazer boas novas!

• C) Por decisão dele, você assumirá o reinado!

• D) E se chegar perto de mim, não sairá viva!

• E) Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a maior corça que vive na floresta...
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Língua Portuguesa / Vozes do verbo

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

Q6.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

As histórias [...] constituem a vida secreta de todas as sociedades...(último parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

• A) é constituída.

• B) são constituídas.

• C) constituíam-se.

• D) era constituída.

• E) tinham constituído.
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q7.



Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da Odisseia gravados, que,

(poder) ser uma das inscrições mais antigas do

poema de Homero, foi encontrada recentemente em Olímpia, no Peloponeso. Segundo as estimativas dos arqueólogos, a tábua

de argila

(ser) do século 3 d.C. Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que

(compor) a

Ilíada e a Odisseia no fim do século 8 a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos quais só restam alguns

fragmentos encontrados no Egito.

(Adaptado de: cultura.estadao.com.br)

Considerando a correção e o teor hipotético do que se afirma no texto, preenchem corretamente as lacunas I , I I e I I I acima,

na ordem dada:

• A) poderia - seria - teria composto

• B) pudessem - seriam - teria composto

• C) poderia - fosse - tenham composto

• D) podia - fosse - tinham composto

• E) pudessem - seria - tenha composto
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q8.

Um século de cinema*

Os cem anos do cinema parecem ter a forma de um ciclo de vida: um nascimento inevitável, o contínuo acúmulo de glórias, na

última década, o início de um declínio irreversível e degradante. Isso não significa que não haverá filmes novos dignos de se admirar.

Mas tais filmes serão mais que exceções: eles terão de ser heroicas violações das normas e dos procedimentos que hoje regem a

produção cinematográfica em toda parte no mundo capitalista e em vias de se tornar capitalista – vale dizer, em toda parte.

Filmes comuns, feitos tão somente para fins de entretenimento (ou seja, comerciais), continuarão a ser espantosamente tolos;

a vasta maioria já não consegue deixar de apelar de forma clamorosa para o seu público, cinicamente visado. Enquanto a finalidade

de um grande filme é, hoje, mais que nunca, ser uma proeza única, o cinema comercial instituiu para si uma política de produção

cinematográfica inchada, derivativa, uma descarada arte combinatória, na esperança de reproduzir sucessos do passado. Todo filme

que espera alcançar o maior público possível é planejado como uma forma de reprodução. O cinema, outrora anunciado como a arte

do século XX, parece hoje uma arte decadente.

*Excerto de ensaio escrito pela pensadora norte-americana em 1983.

(SONTAG, Susan. Questão de ênfase. Trad. de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 115 e p. 161)

A regência verbal e o emprego dos pronomes estão plenamente adequados na frase:

• A) Embora muitos ainda anseiem em produções cinematográficas relevantes, a maioria contenta-se de vibrar com empreendimentos comerciais.

• B) Some-se às glórias passadas do cinema o esforço de que não se poupam aqueles que ainda hoje acreditam na produção

de grandes filmes.

• C) Quanto aos filmes clássicos, vemo-lhes hoje como espécimes raros de uma arte onde a preocupação com o valor estético

passa longe.

• D) Quem vier a ler Susan Sontag saberá reconhecer-lhe como uma pensadora de peso, de cujos lúcidos escritos não há

como não admirar.

• E) A autora do texto não hesita para atribuir ao cinema comercial os defeitos de que este sabe explorar para atingir um

grande público.
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Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC

Q9.

[Gestos e palavras]

Uma vez eu estava em Londres numa sala comum da classe média inglesa: a lareira acesa, todo mundo com sua taça de chá,

a família imersa naquela naturalidade (chega a parecer representação) com que os ingleses aceitam a vida. Os ingleses, diz o poeta

Pessoa, nasceram para existir!

A certa altura um garoto de uns dez anos começou a contar uma história de rua, animou-se e começou a gesticular. Só

comecei a perceber o que se passava quando notei que aquele doce sorriso mecânico, estampado em cada rosto de todas as

pessoas da família, sumiu de repente, como se uma queda de voltagem interior houvesse afetado o sorriso coletivo. Olhos de avó,

mãe, tias e tios concentraram-se em silêncio sobre o menino que continuava a narrativa com uma inocência maravilhosa. Diante

disso, uma das senhoras falou para ele com uma voz sem inflexões: “Desde quando a gente precisa usar as mãos para conversar?”

Vi deliciado o garoto recolher as mãos e se esforçar para transmitir o seu conto com o auxílio exclusivo das palavras. O sorriso

de todos iluminou de novo a sala: a educação britânica estava salva.

Imaginemos um garoto italiano de dez anos que fosse coarctado* pela família em seus gestos meridionais. Seria uma

crueldade, uma afetação pedagógica, uma amputação social. Daí cheguei à conclusão óbvia: os ingleses educam os filhos para que

eles venham a ser ingleses, os italianos, para que venham a ser italianos.

*Coarctar: reduzir-se a limites mais estritos; restringir, estreitar

(CAMPOS, Paulo Mendes. O amor acaba. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 209-210)

Observam-se as normas que regem o emprego dos sinais de crase e de pontuação em:

• A) Não há dúvida, de que o autor do texto recorre à estereótipos culturais em sua narrativa a qual não faltam elementos de

humor.

• B) Quando se assiste à cenas familiares, marcadas pelo conservadorismo, vê-se logo, quão divertido é quebrar os protocolos.

• C) O que será? – pensou o autor que parecia ter levado às pessoas a calarem-se diante de uma narrativa tão animada.

• D) Não sem propósito, atribui o autor às crianças italianas características de comunicação que não se permitem às inglesas.

• E) O garoto inglês advertido pela senhora, desistiu da ênfase dos gestos e passou aquela que se dá nos limites do discurso

verbal.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q10.

[Para onde vão as palavras]

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante do

falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a iniciantes que

estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A

imprensa, principal veículo da esfera pública no século X IX assim como em boa parte do século XX, dificilmente será capaz de

manter sua posição no século XXI.

Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar dos prognósticos

pessimistas - o mais importante veículo tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com poucas

exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) A menos que, por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• B) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados, com a rapidez,

encontrariam nelas certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• C) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias, sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados com a rapidez

encontrariam nelas, certamente um desafio, para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• D) A menos que por um milagre as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados, com a rapidez

encontrariam nelas, certamente, um desafio, para a sua paciência quando as fossem consultar.



• E) A menos, que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam, nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

Matemática e Raciocínio Lógico
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Língua Portuguesa / Sintaxe

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

Q11.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

Considere as afirmativas abaixo.

I. No segmento ... e os milhares de perigos que os espreitavam em qualquer parte (final do texto), o elemento sublinhado

refere-se a “perigos”.

I I . Em ... aquela dimensão da existência que, embora nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida...

(3º parágrafo), as vírgulas isolam um segmento de valor concessivo.

I I I . Em Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais... (2º parágrafo), as vírgulas isolam o

predicativo do sujeito.

Está correto o que consta de

• A) I, I I e I I I .

• B) I e I I , apenas.

• C) I e I I I , apenas.

• D) I I , apenas.

• E) I I e I I I , apenas.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q12.

Conversa sobre o liberalismo

O liberalismo promoveu uma ideia curiosa: para fazer a felicidade de todos (ou, ao menos, da maioria), não seria necessário 

decidir qual é o bem comum e, logo, impor aos cidadãos que se esforçassem para realizá-lo. Seria suficiente que cada um se 

preocupasse com seus interesses e seu bem-estar. Essa atitude espontânea garantiria o melhor mundo possível para todos. Afinal, 

nenhum malandro seria tolo a ponto de perseguir seu interesse particular de maneira excessiva, pois isso comprometeria o bem-estar 

dos outros e produziria conflitos que reverteriam contra o suposto malandro. 

Ora, o liberalismo, aparentemente, pegou pra valer. Não paro de encontrar pessoas convencidas de que, cuidando só de seus



interesses, elas, no mínimo, não fazem mal a ninguém. O caso seguinte ilustra o que digo. 

Converso com o moço que dirige o táxi. Falamos de perspectivas políticas. Ele está indignado com a corrupção das altas e das 

baixas esferas da política, convencido de que, não fossem os ladrões, o país avançaria e resolveríamos todos os nossos problemas. 

Concordo, mas aponto que, mesmo calculando generosamente, o dinheiro que some na corrupção não seria suficiente para mudar o 

Brasil. Sem dúvida, deve ser bem inferior ao dinheiro que o governo deixa de arrecadar por causa da sonegação banal: rendas não 

declaradas, notas fiscais que só aparecem sob pedido e por aí vai. Pergunto-lhe então quanto ele paga de Imposto de Renda. Ganho 

a famosa resposta: “Não adianta pagar, porque nada volta para a gente.” Alego que não adianta esperar que algo volte se a gente não 

paga.

(Adaptado de: CALLIGARIS, Contardo. Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 252-253)

Não paro de encontrar pessoas convencidas de que, cuidando só de seus interesses, elas, no mínimo, não fazem mal a nin

guém.

A frase acima ganha uma nova, coerente e correta redação no seguinte caso: Não paro de encontrar pessoas

• A) certas de que, preservando apenas o que lhes interessa, elas, pelo menos, não trazem prejuízo a ninguém.

• B) inteiradas de que ao tratar só dos seus interesses, não se esperem delas nem mesmo que possam prejudicar alguém.

• C) convictas quanto ao fato de que, por cuidarem delas exclusivamente, não impliquem no mal de quaisquer outros.

• D) em cujas certezas está que, pelo fato de preservar seus próprios interesses, não acarretam de qualquer malefício a

outrem.

• E) presumidas da certeza segundo a qual nenhum mal efeito é proporcionado por quem se restringe às suas próprias

necessidades.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

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

Q13.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

Considere as afirmativas abaixo.

I. Depreende-se do texto que o descontentamento com o mundo real instiga o ser humano a imaginar uma vida melhor e a

transformar fantasia em realidade.

I I . A atividade de contar histórias possui, entre outras, a função de mitigar emoções como o temor.

I I I . A linguagem escrita sobrepuja a oral, pois, enquanto esta apenas desperta a imaginação para fins de entretenimento,

aquela permite que se transcendam obstáculos reais por meio da invenção de uma vida mais aprazível.

Está correto o que consta de

• A) I e I I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.



• C) I e I I , apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q14.

Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

• A) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada

quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.

• B) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa

privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.

• C) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção

inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.

• D) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à

iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

• E) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram

a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro

conceito, alternativamente.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

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

Q15.

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

I. Tipicidade.

II. Imperatividade.

III. Discricionariedade.

IV. Presunção de legitimidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) II e III.

• C) I, III e IV.

• D) III e IV.

• E) II e IV.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

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

Q16.



Uma autarquia responsável pela execução de serviços rodoviários concedeu uma gratificação para determinado segmento de

servidores. Um pequeno grupo de servidores de outro setor da autarquia requereu administrativamente a concessão da mesma

gratificação. O servidor que apreciou o pleito estava substituindo a autoridade competente e entendeu por dar provimento ao

requerimento. Findas as férias da autoridade competente, esta retornou às suas funções e identificou a decisão de seu

substituto. Constatado que contrariava a legislação vigente,

• A) a autoridade competente deverá anular a decisão proferida, tendo em vista o vício de legalidade verificado, como

expressão do poder de revisão dos atos administrativos.

• B) a autoridade competente deverá identificar se será melhor para os usuários do serviço que a decisão seja anulada,

podendo, em caso negativo, convalidar o ato administrativo.

• C) o ato administrativo proferido será necessariamente submetido à análise revisional da autoridade competente, porque provisório, assim como todos os

demais de conteúdo decisório proferidos pelo substituto, para anulação ou convalidação.

• D) caberá a revogação da decisão proferida, tendo em vista que os atos administrativos de cunho constitutivo somente podem

ser proferidos pela autoridade titular do cargo competente.

• E) a revisão do ato administrativo deverá ser requerida por meio judicial, tendo em vista que a autoridade que o proferiu era

competente na ocasião.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

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

Q17.

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

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

decorrentes.

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

recomposição da situação ao status anterior à edição dos mesmos.

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

tratando de vício de forma.

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

oportunidade e conveniência pelo administrador.

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

impede o exercício da convalidação, pois significaria alteração de lei por meio de ato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios

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

Q18.

Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

• A) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.

• B) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes

necessários para a regularização do instrumento convocatório.

• C) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.

• D) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de

conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.

• E) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o

Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Objeto

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

Q19.



Considere que, no curso da execução de um contrato de prestação de serviços de vigilância firmado por um órgão da Administração municipal, tenha sobrevindo

desoneração tributária que reduziu os encargos do contratado em relação ao preço ofertado.

De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993,

• A) somente caberia reequilíbrio econômico-financeiro a favor da Administração municipal se a desoneração fosse relativa a

tributos municipais.

• B) descabe reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, eis que tal instituto somente é aplicável em favor do contratado.

• C) cabe reequilíbrio econômico-financeiro a favor da Administração, mediante aditivo contratual, para adequação do preço

contratado de molde a manter a equação econômico-financeira vigente à época da apresentação da proposta.

• D) não há que se falar em reequilíbrio econômico-financeiro, pois este somente é cabível quando a alteração de custo decorra

de acréscimos ou supressões de encargos impostos pela contratante.

• E) o contrato deverá ser aditado para ampliação quantitativa do objeto, de molde a adequar seu valor global aos custos

globais atuais da contratada, não sendo viável a redução do preço contratado.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações

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

Q20.

Suponha que determinado órgão da Administração pública necessite mudar seu local de funcionamento, de forma a situar-se em

área mais central da cidade, próxima a determinado terminal de integração de transporte metropolitano, a fim de melhor atender

seus usuários. Para tanto, de acordo com as disposições da Lei n2 8.666/1993, referido órgão

• A) poderá adquirir ou alugar imóvel em localidade que atenda às suas necessidades precípuas, desde que a valor de

mercado, cabendo dispensa de licitação.

• B) somente estará dispensado de prévio procedimento licitatório se realizar permuta do imóvel que ocupa por outro que

atenda melhor às suas necessidades.

• C) poderá receber imóvel adequado apenas mediante doação, com inexigibilidade de licitação, desde que o imóvel seja

proveniente de outro órgão da mesma esfera de governo.

• D) está obrigado a realizar licitação para compra de imóvel que atenda às suas necessidades, cabendo dispensa apenas para

locação, observada a legislação civil e comercial.

• E) deverá realizar licitação, na modalidade pregão, seja para aquisição, seja para locação de imóvel, não incidindo in casu

hipótese de dispensa ou inexigibilidade.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Modalidades

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

Q21.

Uma fundação municipal era responsável pela gestão de um importante museu, cujo acervo compreendia obras nacionais e

internacionais. Em razão de curto-circuito no sistema elétrico de alarmes, houve um incêndio no prédio do museu, danificando

significativamente boa parte das obras de arte que o guarneciam. Além da reforma das instalações do museu, a administração

da fundação pretende identificar e providenciar a restauração das obras de arte que demonstrarem essa possibilidade. Para

essa restauração,

• A) deverá celebrar contratação emergencial, o que afasta a necessidade de procedimento de licitação ou de dispensa do

certame.

• B) poderá celebrar contratação direta de restaurador de notória especialização, por inexigibilidade de licitação, considerando

a natureza singular do serviço.

• C) poderá celebrar contrato com dispensa de licitação, considerando que se trata de serviço notoriamente especializado.

• D) deverá realizar licitação, incluindo dentre os requisitos de habilitação a demonstração de notória especialização.

• E) poderá contratar a reforma das instalações conjuntamente com o restauro das obras de arte, constituindo um mesmo

objeto, mediante inexigibilidade de licitação, considerando que a complexidade do trabalho impõe notória especialização.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Procedimentos

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



Q22.

O Estado de Sergipe realizará licitação, na modalidade concorrência, para a execução de vultosa obra pública. Desse modo,

conforme preceitua a Lei nº 8.666/1993, o procedimento da citada licitação ficará a cargo de Comissão, permanente ou especial,

composta de, no mínimo,

• A) sete membros, sendo pelo menos três deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• B) cinco membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• C) cinco membros, sendo pelo menos três deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• D) três membros, sendo pelo menos um deles servidor qualificado pertencente aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.

• E) três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da

Administração responsável pela licitação.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Sistema de registro de preços; Decreto no 7.892, de 23 de

janeiro de 2013

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

Q23.

A adoção do sistema de registro de preços para aquisições, de acordo com as disposições legais aplicáveis,

• A) obriga todos os órgãos que aderirem a ata de registro de preços a efetuarem as aquisições de acordo com os quantitativos

informados.

• B) somente é possível para bens e serviços de natureza comum, com a adoção obrigatória da modalidade pregão.

• C) não enseja obrigatoriedade de assinatura de contrato por parte dos fornecedores com preços registrados, mas apenas a

preferência para aquisições futuras.

• D) possibilita compras sucessivas, com base no preço estabelecido na correspondente ata de registro de preços, com

validade de até 1 ano.

• E) somente é aplicável para determinados produtos, em razão de sua especificidade e falta de padronização como

medicamentos e insumos de informática.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002;

Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005

Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC

Q24.

Secretaria de educação municipal pretende adquirir material escolar para suas unidades de ensino. A fim de evitar problemas de

qualidade nos produtos listados e objetivamente descritos como de natureza comum, fez constar do edital de pregão que

publicou a obrigatoriedade de apresentação de amostras dos 5 principais itens pelos licitantes na sessão pública de

apresentação de propostas. A exigência constante do edital

• A) onera excessivamente os licitantes, cabendo a exigência de apresentação de amostras por parte do vencedor do certame.

• B) garante a presença na sessão de abertura somente de licitantes com propostas consistentes, bem como permite que a

escolha recaia sobre bens e serviços de melhor qualidade.

• C) é admitida quando o objeto do pregão se refere a apenas um bem, de fácil transporte ou quando o administrador escolhe

apenas um dentre os listados no objeto do certame, não sendo legalmente permitido apresentação de variedade de

amostras sobre itens diferentes.

• D) permite a inabilitação técnica dos licitantes que não cumprirem esse requisito formal, não sendo possível à Administração

pública se fiar em compromissos de qualidade.

• E) não é admitida quando se tratarem de bens de natureza comum, considerando a pouca complexidade e fácil constatação

de qualidade pelo administrador público.

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo



Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC

Q25.

Determinada empresa foi contratada pela Administração pública para construção de um viaduto em uma rodovia estadual. Por

ocasião da correspondente licitação, foram exigidos atestados que comprovassem a qualificação técnica para a realização da

obra, bem como a capacidade econômico-financeira dos licitantes. No curso da execução da obra, o controle acionário da

empresa foi alterado, em face da aquisição por um grupo estrangeiro. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993,

• A) o contrato deverá ser rescindido, obrigatoriamente, sob pena de burla ao procedimento licitatório.

• B) o contrato deverá ser rescindido, dado que é vedada a celebração de contratos administrativos com empresas sob controle

estrangeiro.

• C) o contrato deverá ser rescindido se não forem mantidas as condições técnicas para execução do objeto contratual.

• D) somente caberá a rescisão contratual se a transferência do controle acionário não tiver sido previamente comunicada à

contratante.

• E) o contrato poderá ser rescindido, a critério da contratante, se vislumbrar risco de insolvência da empresa contratada.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Formalização e fiscalização do contrato

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q26.

Em um convênio firmado entre entes integrantes da Administração direta e indireta da mesma esfera, para instalação de um

centro de treinamento esportivo para menores carentes,

• A) devem ser estabelecidas as atribuições das partes e os valores que serão desembolsados para execução das mesmas,

com eventuais repasses de verbas, vedada remuneração entre os convenentes e sujeito o instrumento e seus subscritores

à fiscalização do Tribunal de Contas.

• B) pode ser estabelecida remuneração moderada, para suprir as despesas que o ente responsável pela execução das tarefas

terá com as obras e a manutenção, não sendo sindicável pelo Tribunal de Contas em razão de não se tratar de contrato

administrativo.

• C) somente cabe fiscalização do Tribunal de Contas no caso de haver remuneração entre os convenentes, sem prejuízo dos

repasses de verba para custeio das despesas, mantida, sob todos os aspectos, a verificação do Poder Judiciário.

• D) há irregularidade, tendo em vista que o convênio se presta a ajuste de vontades convergentes, mas não admite o estabelecimento de atribuições materiais

para as partes que envolvam efetivo desembolso por estas em função de contratações

paralelas.

• E) a licitação de eventuais obras deve ser feita pela Administração direta central, vedado que o seja pelos entes da Administração indireta, em razão da

maior higidez financeira e como forma de garantir o cumprimento do plano de trabalho

anexo ao instrumento.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do

contrato; Equilíbrio econômico-financeiro; Alteração do objeto

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

Q27.

A possibilidade de alteração de um contrato administrativo que foi firmado após regular procedimento licitatório

• A) é exclusiva e restrita ao poder público contratante, cabendo ao contratado submeter-se às majorações ou reduções de

objeto e de valores, podendo apenas exigir a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro.

• B) deve ser analisada sob o prisma qualitativo ou quantitativo, neste último caso estabelecidos expressamente na lei

percentuais legais distintos para majoração ou supressão do valor do contrato cuja aceitação é obrigatória pelo contratado.

• C) pode se dar por iniciativa de qualquer das partes, desde que concorde a outra e mantido o equilíbrio econômico-financeiro

da avença.

• D) pode se dar somente nas hipóteses de ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e que acarrete desequilíbrio

significativo no contrato.

• E) não demanda concordância do contratado, pois a recusa deste enseja rescisão contratual unilateral, com a necessária

imposição de sanções ao discordante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Sanção administrativa

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

Q28.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Garantia contratual

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

Q29.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

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

Q30.

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

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

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

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

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

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

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

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

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

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

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

pessoas com deficiência.



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

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento

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

Q31.

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

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

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

• C) ocorrerá com a posse.

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

• E) ocorrerá com a nomeação para cargo efetivo e com a entrada em exercício para cargo em comissão.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância

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

Q32.

Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

IV. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

V. Corrupção.

Nos termos da Lei nº 8.112/90, são atos passíveis de demissão e têm como consequência cumulativa a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, além de impedimento do retorno do servidor ao serviço

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q33.



Jéssica, servidora pública federal, é casada com Ricardo, servidor público civil do Estado do Mato Grosso. Ambos os servidores

exercem suas atribuições em Cuiabá. Ocorre que, Ricardo foi deslocado para o Município de Sinop, no interesse da

Administração pública. Nesse caso, Jéssica, pretendendo ficar próxima de seu cônjuge formulou pedido de remoção. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) será cabível, na hipótese, tão somente a aplicação do instituto da redistribuição que pode ocorrer independentemente do

interesse da Administração.

• B) não será cabível qualquer modalidade de remoção, bem como de qualquer instituto destinado à transferência de Jéssica,

devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá.

• C) será cabível a remoção, a pedido, mas dependerá do interesse da Administração.

• D) será cabível, exclusivamente, a remoção de ofício, no interesse da Administração.

• E) será cabível a remoção, a pedido, independentemente do interesse da Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q34.

Ana, Analista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assumirá, na condição de substituta, sem prejuízo do cargo que ocupa,

o exercício de cargo de chefia, no afastamento do titular do referido cargo. Cumpre salientar que assumirá tal condição pelo

período máximo de trinta dias. No caso narrado, conforme preceitua a Lei nº 8.112/1990, Ana

• A) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de Analista.

• B) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de chefia.

• C) deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o respectivo período.

• D) acumulará ambas as remunerações, por se tratar do instituto da substituição.

• E) acumulará ambas as remunerações nos primeiros quinze dias, e, a partir do décimo quinto dia, receberá tão somente a

remuneração do cargo de chefia.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

vencimento e da remuneração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q35.

Os servidores efetivos, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei nº 8.112/90, têm previstos os conceitos de vencimento e

remuneração, que se distinguem

• A) em razão da origem dos pagamentos, devidos aos ativos no caso dos vencimentos, e aos inativos, no caso de remuneração.

• B) porque os vencimentos abrangem a remuneração e vantagens de caráter não indenizatório.

• C) porque os vencimentos abrangem gratificações e indenizações, estas que se incorporam àqueles e, somados com as gratificações compõem a

remuneração total do servidor.

• D) caso à remuneração em questão tenham sido incorporadas verbas de outras naturezas, de caráter retributivo ou indeni-

zatório.

• E) em razão da abrangência, pois a remuneração considera não só os vencimentos, mas as vantagens pecuniárias legalmente previstas, como gratificações

e indenizações.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

vantagens

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

Q36.

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é servidor público federal há vinte e cinco anos e, em janeiro de 2016, foi 

nomeado para exercer o cargo de Ministro de Estado, razão pela qual mudou-se, pela primeira vez, da cidade de São Paulo, 

onde residia, para morar em Brasília com sua companheira Joana. Cumpre salientar que, em dezembro de 2015, a companheira 

de Pedro adquiriu um imóvel em Brasília com o objetivo de alugá-lo e assim obter uma renda extra, no entanto, o imóvel ainda



não foi locado. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, Pedro

• A) terá direito ao auxílio-moradia se a companheira de Pedro vender o imóvel.

• B) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que o imóvel de Joana representa impeditivo legal ao aludido benefício.

• C) terá direito ao auxílio-moradia, desde que a companheira de Pedro não ocupe imóvel funcional em Brasília.

• D) terá direito ao auxílio-moradia, independentemente de qualquer outro requisito legal.

• E) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que a lei veda tal benefício para o cargo de Ministro de Estado.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias

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

Q37.

Francisco é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio desse ano, pretende sair de férias,

haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço, justificadas e não justificadas.

• B) Francisco fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

• C) as férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade

do servidor.

• D) as férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela

autoridade máxima do órgão ou entidade.

• E) admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de doze meses de exercício,

iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças

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

Q38.

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

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

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

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

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos

afastamentos

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



Q39.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana

• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de

petição

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

Q40.

Apolo, Analista do Tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei

nº 8.112/1990. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

• A) não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc; no entanto, será garantida indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos.

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

• C) retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração.

• D) retroagirão à data em que exercido o direito de petição.

• E) retroagirão à data do ato impugnado.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e

proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q41.

Ronaldo é servidor público federal, incumbido de atendimento ao público numa repartição federal, juntamente com outro servidor, Gilson. Ocorre que Gilson

demora demasiadamente nos atendimentos, obrigando Ronaldo a suprir o restante da demanda. Cansado do comportamento de seu colega, Ronaldo passou a

se recusar a atender mais pessoas que seu colega, aguardando sentado enquanto

Gilson finalizava cada atendimento. Isso passou a grande acúmulo de pessoas no balcão sem atendimento, situação que acabou chegando ao conhecimento

dos superiores dos servidores, ensejando a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Com base no disposto na Lei no 8.112/90, a conduta de

Ronaldo

• A) está justificada pelo comportamento recíproco dos servidores, cabendo prévia punição ao servidor Gilson, por ofensa à isonomia.

• B) viola um dos deveres atribuídos aos servidores, que prescreve o atendimento com presteza ao público, passível de responsabilização, observada ampla

defesa.

• C) consubstancia-se em uma das proibições impostas aos servidores em geral, cabendo a imposição de pena de demissão aos dois servidores

mencionados.

• D) configura infração aos deveres e proibições impostos aos servidores, impondo-se responsabilização ao servidor Ronaldo, prescindindo-se da observância

de prévia ampla defesa em razão do grande número de testemunhas.

• E) justifica-se caso fique comprovado dolo por parte de Gilson, o que será objeto de apuração em processo administrativo disciplinar paralelo.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q42.

A Constituição Federal, texto original, já trazia vedação à acumulação de cargos públicos, proibição que permaneceu, com 

alterações, após as Emendas Constitucionais nº 19, de 1998 e nº 34, de 2001. A Lei nº 8.112/1990, por sua vez, disciplina



referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

• A) a proibição de acumular não alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas,

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, porquanto

cuida-se de norma dirigida tão somente à Administração Direta, em razão do regime jurídico único, qual seja, estatutário.

• B) o servidor federal não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

• C) a acumulação lícita de cargos somente se viabiliza juridicamente quando haja compatibilidade de horários e correlação de

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

• D) apenas incide a vedação, é dizer, a proibição de acumulação, na hipótese de os vínculos (cargos, empregos ou funções)

serem remunerados, não subsistindo a vedação quando uma das funções desempenhada não seja remunerada.

• E) a vedação à acumulação não se aplica aos cargos em comissão, de livre admissão e exoneração, abarcando apenas os

vínculos de natureza efetiva.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das

responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA/ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q43.

Josué, servidor público federal, ocupa cargo de motorista de ambulância, classificado em determinada unidade de saúde.

Durante o trajeto para atender um chamado de emergência, avançou o sinal de trânsito luminoso que determinava que parasse.

Em razão dessa conduta, colidiu com uma viatura de polícia que também estava a caminho do atendimento de uma ocorrência,

trafegando, no entanto, em regular velocidade. De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.112/1990, o motorista da ambulância

• A) responde pela conduta apenas se ficar comprovado que agiu com dolo, na medida em que pelos atos culposos os

servidores não podem ser responsabilizados.

• B) responde objetivamente, não podendo ser imposta qualquer responsabilização ao Poder público no caso da comprovação

de dolo por parte do servidor.

• C) não responde civilmente pelos prejuízos causados, tendo em vista que estava atendendo um chamado de emergência, o

que afasta qualquer possibilidade de punição.

• D) não responde civilmente pelos prejuízos causados, tendo em vista que os danos foram causados em viatura pública,

sendo que somente poderia ser condenado a indenizar prejuízos experimentados por particulares.

• E) pode ser responsabilizado, independentemente de ter agido com dolo, podendo autorizar, observados os limites legais,

seja promovido desconto em folha de pagamento para quitação da dívida que lhe seja imposta.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades

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

Q44.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e

condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q45.

As funções administrativas, típicas do Poder Executivo, conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme

o ente federado em questão, à exemplo da Lei nº 9.784/1999 que

• A) se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder Legislativo e

do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas, de forma atípica.

• B) rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam perante o Poder Executivo, não

alcançando aqueles que se processam diante dos outros Poderes, que demandam regulação própria.

• C) impede a movimentação de ofício do processo administrativo sempre que o objeto do mesmo envolver, direta ou indiretamente, apuração de infração

disciplinar.

• D) se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração direta federal, não alcançando a Administração indireta em razão da

autonomia e independência dos entes que a integram.

• E) estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos, de forma a excluir

quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas nos mesmos e

assim garantir o adequado contraditório.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

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

Q46.

Considere hipoteticamente que Pedro, servidor público civil do Distrito Federal titular de cargo em comissão, tenha cometido ato

definido como infração disciplinar. Considere que foi instaurado para apuração dos fatos o competente processo disciplinar no

curso do qual, após laudo exarado por junta médica, constatou-se a insanidade mental de Pedro. Pela infração disciplinar cuja

autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, Pedro

• A) não pode ser punido, mas os fatos devem, para resguardar os interesses futuros da administração, ser anotados no seu

prontuário.

• B) deve ser punido, pois as causas de inimputabilidade absoluta ou relativa não se aplicam ao processo administrativo disciplinar.

• C) pode ser punido, mas apenas com a sanção de advertência, em razão de sua inimputabilidade.

• D) pode ser punido, mas a execução da sanção deve aguardar o restabelecimento da sua imputabilidade.

• E) não é punível, desde que tenha restado comprovado que o mesmo, na data dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q47.

João, servidor público de autarquia estadual, recebeu vantagem econômica, para tolerar a prática de narcotráfico. Em razão do

ocorrido e da gravidade do fato, o Ministério Público Estadual ingressou com a respectiva ação de improbidade administrativa

contra o citado servidor. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, constitui requisito imprescindível à caracterização do citado ato ímprobo, dentre outros,

• A) dano ao erário.

• B) conduta dolosa.

• C) beneficiamento de terceiros.

• D) conduta meramente culposa.

• E) enriquecimento sem causa do Poder Público.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q48.



Considere que o Ministério Público tenha instaurado procedimento para apuração de denúncia apresentada por servidor público,

acerca de superfaturamento em contratos de obras em determinado órgão público. Ao final do procedimento, restou evidenciado

o pagamento de propina por empresários a agentes públicos, além do sobrepreço nos contratos em questão. Diante de tal

cenário,

• A) a aplicação de sanções por improbidade administrativa depende da comprovação de conduta comissiva dolosa ou

fraudulenta por parte dos envolvidos, que podem ser agentes públicos ou particulares.

• B) as sanções por improbidade administrativa são aplicáveis, pela sua própria natureza, apenas aos agentes públicos,

respondendo os particulares na esfera civil e criminal.

• C) tanto os agentes públicos como os particulares que concorreram ou se beneficiaram com a prática do ato estão sujeitos à

sanções por improbidade administrativa, nos limites de sua responsabilidade, aplicadas por decisão judicial.

• D) os agentes políticos, como Secretários de Estado, não estão sujeitos à sanção por improbidade administrativa, respondendo apenas por crime de

responsabilidade, apenado administrativamente.

• E) o Ministério Público poderá aplicar aos agentes públicos, administrativamente, assegurado o contraditório e a ampla

defesa, sanções previstas na legislação relativa a atos de improbidade, no que concerne àquelas de cunho estritamente

patrimonial e administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q49.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC

Q50.

Entre os poderes próprios da Administração, decorrentes do regime jurídico administrativo que lhe atribui determinadas prerrogativas e sujeições, insere-se o

poder disciplinar, que

• A) possui, como uma das suas manifestações, o poder-dever de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, comportando alguma

margem de discricionariedade no que concerne à dosimetria das sanções.

• B) também alcança os particulares que não possuem vínculo laboral ou contratual com a Administração, coibindo condutas

nocivas ou perigosas, como expressão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

• C) corresponde ao poder dos superiores de proferir ordens a seus subordinados, constituindo expressão da hierarquia, excluídas as aplicações de

penalidades, que se inserem no bojo do poder sancionador.

• D) constitui o poder de organizar as atividades administrativas, mediante expedição de instruções, portarias, ordens de serviços e outros atos infralegais,

decorrendo do poder normativo, exercido nos limites da lei.

• E) corresponde à parcela do poder de polícia exercido preventivamente pela Administração, disciplinando o exercício de atividades de particulares que

ensejem risco à segurança, saúde ou incolumidade pública.
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Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação

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



Q51.

Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve, necessariamente, a comunicação. Nesse

contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela

comunicação entre os responsáveis pelas atividades para obter o equilíbrio entre as quantidades, tempos de produção e direções a serem seguidas,

denomina-se

• A) ajuste espontâneo.

• B) matriz de responsabilidades.

• C) diagrama de Pareto.

• D) condução forçada.

• E) planejamento tático.

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

Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de

análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional

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

Q52.

Suponha que determinada autoridade pública, na condição de gestor de um contrato administrativo, não tenha atuado de forma

a acompanhar adequadamente a execução do contrato, o que gerou sucessivos aditamentos e majoração dos valores

desembolsados pela Administração, muito embora o objeto tenha sido entregue no prazo avençado. No que concerne aos

conceitos e indicadores que devem ser observados por uma atuação administrativa que busca a excelência, a atuação do

agente público na situação narrada

• A) careceu de eficiência, eis que não foi dado o melhor uso aos insumos públicos alocados, não obstante a observância do

cronograma.

• B) mostrou-se eficiente, pelo cumprimento do cronograma, embora não eficaz em razão dos custos incorridos.

• C) embora efetiva, mostrou-se deficiente no aspecto concernente à accountability, conceito este relacionado com a melhor

alocação orçamentária.

• D) frustrou a governabilidade, que corresponde à medida final de uma gestão atenta à economicidade.

• E) mostrou-se não efetiva, não obstante eficiente, na medida em que importará o comprometimento inadequado de recursos

orçamentários.
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Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard

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

Q53.

O Balanced Scorecard- BSC é uma metodologia que prioriza o equilíbrio organizacional a partir das perspectivas:

I. financeira.

II. dos processos internos.

III. dos clientes.

IV. do aprendizado e crescimento.

V . dos fatores exógenos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I,II,III e IV.

• B) I,III e V .

• C) I,II, III e V .

• D) I e III.

• E) II e III.
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Noções de Gestão Pública / Estratégias

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

Q54.

Um Planejamento Estratégico da Secretaria de Administração de um Estado, no que tange aos controles táticos, deve apre

sentar os seguintes tipos de controles:

• A) Indicadores de desempenho de curto prazo direcionados a ações corretivas individuais.

• B) Indicadores de desempenho e produtividade individual e grupal.

• C) Balanço contábil da Secretaria com previsões do número de atendimentos encerrados ao cidadão e sua translação em

termos de despesas a serem incorridas.

• D) Demonstrativos de lucros e perdas da Secretaria por meio de comparativos entre o orçado e o realizado, com o esta

belecimento de métricas para correção das distorções.

• E) Resultados por departamento e unidades departamentais como centros de lucro.
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Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q55.

O processo de implementação de indicadores de desempenho, para ser bem sucedido, baseia-se em:

I. Criar processo de comunicação altamente eficaz.

II. Fixar metas para cada produto.

III. Criar uma grande quantidade de indicadores.

IV. Traduzir a estratégia de forma clara e objetiva.

V. Criar indicadores complementares que não conflitem entre suas prioridades.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, IV e V.

• C) II, IV e V.

• D) I, III e IV.

• E) I, II e III.
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Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q56.

Entre as metodologias e ferramentas utilizadas para gerenciamento de projetos, a PERT – Program Evaluation and Review Technique,

que possui natureza probabilística,

• A) estima a probabilidade de êxito de um projeto de forma diretamente proporcional ao caráter estratégico a ele atribuído pela

organização.

• B) avalia a probabilidade, em cada projeto, de ações determinadas sofrerem atrasos, o que não compromete, contudo, o

prazo final.



• C) identifica a probabilidade de êxito de um projeto, ponderando o número de projetos implementados simultaneamente na

organização, em face da limitação da força de trabalho.

• D) considera que cada projeto possui uma sequência própria de etapas e ações, ponderando a probabilidade de falhas em

cada uma delas e eliminando as mais críticas.

• E) estima o tempo de conclusão do projeto por meio da média ponderada de diferentes estimativas de tempo: otimista,

pessimista e provável.
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Noções de Gestão Pública / Gestão por competências

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q57.

Quando o treinamento é baseado em competências, ele se baseia na lacuna existente entre as competências disponíveis e

existentes e as competências necessárias

• A) à direção da empresa, à área de recursos humanos ou à liderança.

• B) à sociedade, ao grupo social ou à pessoa.

• C) ao mercado, aos clientes em potencial ou ao cliente da empresa.

• D) à organização, à unidade organizacional ou ao trabalho da pessoa.

• E) ao mundo globalizado, ao mercado de trabalho, ao segmento de atuação da empresa.
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Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento

e avaliação

Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q58.

O modelo de excelência em gestão da FNQ − Fundação

Nacional da Qualidade, aplicável às organizações públicas

e privadas, preconiza um conjunto de fundamentos de

excelência em gestão, tendo como referência as organizações de excelência em nível mundial. Constitui um

desses fundamentos:

• A) Reengenharia: significa redesenhar os processos

existentes, com mapeamento das melhorias necessárias à satisfação do usuário.

• B) Liderança: examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros

da direção no estabelecimento e disseminação de

princípios que promovam a cultura da excelência.

• C) Perspectiva instrumental: construção da comunicação por todos os envolvidos, resultando da interação

entre atores, seus meios e suas particularidades.

• D) Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente

externo no curto e no longo prazo, visando à sua perenização.

• E) Abordagem sistêmica: exame da organização e

identificação dos processos de agregação de valor,

com foco no usuário.
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Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional

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

Q59.

Em uma situação hipotética, a Secretaria de Administração de um Estado possui, atualmente, uma estrutura organizacional

funcional. Em virtude de recentes metas de qualidade, o Secretário optou por um projeto estrutural baseado em equipes. Com

essa decisão, pretende-se obter como principais vantagens:

• A) Possibilidade de envolver especialistas de todas as Secretarias do Estado, com alta flexibilidade e forte redução no custo

fixo.



• B) Uso eficiente de recursos, economia de escala e especialização e desenvolvimento de habilidades em profundidade.

• C) Redução das barreiras entre departamentos da Secretaria, resultando em decisões mais rápidas e melhor envolvimento

dos funcionários.

• D) Cooperação interdisciplinar com especialização disponível para todas as divisões da Secretaria e redução de conflito entre

as linhas de autoridade divisional e funcional.

• E) Coordenação mais eficaz por meio dos departamentos multifuncionais agrupados de acordo com cada produto ou serviço

prestado pela Secretaria a um determinado grupo de clientes.
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Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional

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

Q60.

O fenômeno da cultura organizacional contempla

• A) apenas aspectos fechados, de natureza psicológica e de difícil percepção, formando o inconsciente coletivo da

organização.

• B) aspectos de fácil identificação por membros da organização e também por terceiros, denominados artefatos, tais como

logotipos e símbolos visuais.

• C) o conjunto de regras de conduta que rege a organização, explicitadas exclusivamente de forma normativa e formal.

• D) a forma como o conhecimento é transmitido aos integrantes da organização, sendo o conhecimento tácito correspondente

à camada superficial da cultura.

• E) as percepções e sentimentos dos integrantes da organização, fortemente influenciada pelo clima organizacional vigente.
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Noções de Gestão Pública / Liderança

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

Q61.

A alta administração precisa demonstrar liderança ao promover programas de melhoria da qualidade na prestação de serviços.

Sabendo disso, o Secretário de um órgão público decidiu estar à frente da implementação do programa conhecido como “Seis

Sigma”, o qual pode ser definido como

• A) metodologia rigorosa e disciplinada para melhorar o desempenho operacional de uma organização ao eliminar defeitos do

processo.

• B) prática de comparar o desempenho de uma organização com o de outras conhecidas por serem as melhores em seus

setores.

• C) programa internacional que certifica organizações por possuírem um sistema de gerenciamento da qualidade, para garantir

resultados consistentes em termos de qualidade.

• D) processo de melhoria contínua que envolve seis etapas: planejamento; alocação; execução; verificação, controle; e ação.

• E) programa que utiliza o método de representações gráficas em formato de “espinha de peixe” para descobrir a origem de

um problema na qualidade do serviço.
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Noções de Gestão Pública / Clima organizacional

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

Q62.

Um servidor pergunta ao seu supervisor acerca de um rumor que ouvira, entre os demais servidores, a respeito de o

departamento ser transferido de um prédio no centro para uma instalação terceirizada no subúrbio da cidade, a mais de

10 quilômetros de distância da localização atual. O supervisor sabe que o rumor é verdadeiro, mas prefere não confirmar essa

informação com receio que isso pudesse interferir no clima do departamento. Ele apenas comentou que desconhecia tal

situação. Desse modo, o supervisor empregou uma barreira à comunicação denominada

• A) sobrecarga de informações.

• B) percepção seletiva.

• C) filtragem.



• D) emoções.

• E) linguagem intricada.
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Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração

pública

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

Q63.

As unidades de atuação denominadas órgãos públicos

• A) integram a estrutura da Administração pública direta, mas não da Administração pública indireta, cujos plexos de competência denominam-se entidades.

• B) integram a estrutura da Administração pública direta e da indireta e não têm personalidade jurídica, ao contrário das

entidades.

• C) têm personalidade jurídica própria e distinta da entidade que integram.

• D) não têm personalidade jurídica própria, quando integram a estrutura da Administração pública direta, mas são unidades de

atuação, da Administração indireta, dotadas de personalidade jurídica.

• E) confundem-se com os agentes públicos por congregarem as funções que estes exercem, sendo o todo do qual aqueles

são a parte.
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Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da

administração

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

Q64.

Entre as diversas escolas que se sucederam no estudo das estruturas organizacionais, pode-se citar a abordagem sistêmica da

administração, baseada nos conceitos desenvolvidos por Ludwig von Bertalanffy, que possui como foco

• A) a função de staff, que centraliza a matriz de responsabilidades no sistema organizacional.

• B) a unidade de comando, buscando isolar a organização de fatores exógenos.

• C) a cadeia escalar, que representa a gradação de responsabilidades internas.

• D) os centros de resultado, que irradiam comandos para toda a organização.

• E) a interação da organização com o ambiente em que se insere, sendo por este influenciada.
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Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço

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

Q65.

Considere que hipoteticamente Antonio seja servidor público da União e esteja afastado para exercer suas funções junto ao

Tribunal Regional do Trabalho. Foi realizada representação escrita e fundamentada contra Antonio, que teria agido contrariamente às normas do Código de

Ética do Tribunal. A Comissão de Ética, à qual foi dirigida a representação,

• A) deve recebê-la e encaminhá-la à Presidência, autoridade competente para instaurar sindicância ou processo administrativo

disciplinar, conforme o caso, desde que haja indícios de materialidade e autoria.

• B) não deve recebê-la, pois Antonio não está submetido ao Código de Ética, por não ser servidor efetivo e estável do

Tribunal.

• C) deve recebê-la e processá-la, desde que haja deliberação, nesse sentido, por maioria de seus membros.

• D) não deve recebê-la, porque endereçada à autoridade incompetente, tendo atribuição para tanto a Presidência ou a VicePresidência do Tribunal.

• E) poderá, se assim entender cabível e por deliberação da maioria de seus membros, recebê-la ou arquivá-la, se a conduta

não configurar falta ética.
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Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas



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

Q66.

A adoção da gestão estratégica de pessoas por competências pressupõe a etapa de mapeamento de competências, na qual

• A) são identificadas as forças e fraquezas da organização e os desafios e oportunidades para sua atuação.

• B) são classificados os profissionais mais habilitados para as posições e funções estratégicas.

• C) ocorre uma prospecção no mercado para captação de novas competências para a organização.

• D) são aplicadas técnicas e dinâmicas para o desenvolvimento das competências desejadas para a organização.

• E) se identificam as habilidades comportamentais e técnicas desejáveis para cada cargo da organização.
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Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho

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

Q67.

O fluxograma constitui-se em uma ferramenta de representação gráfica utilizada pelas organizações com a finalidade precípua

de auxiliar

• A) o mapeamento de processos, indicando as etapas do fluxo correspondente, com as entradas e saídas.

• B) a gestão do desempenho, avaliando a atuação de todos os colaboradores com a atribuição de pontuação.

• C) o planejamento estratégico, com a indicação das forças e fraquezas e dos desafios e oportunidades.

• D) a gestão de recursos humanos, indicando todos os postos chave da organização, com os correspondentes níveis hierárquicos.

• E) o gerenciamento dos projetos estratégicos, com a identificação do fluxo de ações e do denominado caminho crítico.
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Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q68.

De acordo com o disposto pela Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça,

• A) o núcleo de estatística e gestão estratégica deve ser constituído em cada Tribunal, como órgão de duração temporária,

vinculado ao planejamento estratégico estabelecido pelo CNJ.

• B) o núcleo de estatística e gestão estratégica configura órgão da estrutura do Conselho Nacional de Justiça, que fixa diretrizes de política judiciária, de

natureza vinculante para os Tribunais.

• C) cabe a cada Tribunal definir a pertinência de instituir, como órgão próprio, núcleo de estatística e gestão estratégica, podendo optar por utilizar, para a

mesma finalidade, dados de outras fontes oficiais.

• D) o levantamento de dados estatísticos de cada Tribunal deve ser consolidado com periodicidade mínima de 3 anos e encaminhado ao CNJ para validação

pelo núcleo de estatística e gestão estratégica.

• E) cada Tribunal deve instituir seu próprio núcleo de estatística e gestão estratégica, como órgão de natureza permanente,

para auxiliar o Tribunal no processo de racionalização institucional.
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Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q69.

São contas do Ativo:

• A) Tributos Diferidos e Tributos a Recolher.

• B) Clientes e Custos dos Serviços Prestados.

• C) Adiantamento a Fornecedores e Depreciação Acumulada.

• D) Seguros Pagos Antecipadamente e Provisão Trabalhista.

• E) Receita de Equivalência Patrimonial e Participações em Controladas.
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Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Diferenciação entre capital e patrimônio

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q70.

Em relação aos fatores que podem ocasionar variações nos componentes patrimoniais, ativos e passivos, após serem integrados ao Patrimônio, considere as

afirmativas a seguir:

I. Atualização Monetária: os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis por meio do

ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais.

II. Valor Justo: os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes

fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis.

III. Custo Corrente: os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que seriam necessários para liquidar a

obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis.

IV. Valor Presente: os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no

curso normal das operações de uma entidade.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) II e III, apenas.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Equação fundamental do patrimônio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q71.

No Balanço Patrimonial da Cia. Fernandópolis, relativo ao exercício encerrado em 31-12-2011, o valor do Patrimônio Líquido da entidade é 50% maior que o

valor do seu Passivo. Isso implica que o total do Ativo da companhia equivale a

• A) 250% do valor do Patrimônio Líquido.

• B) 150% do valor do Passivo.

• C) 250% do valor do Passivo.

• D) 150% da soma do Patrimônio Líquido com o Passivo.

• E) 200% do valor do Patrimônio Líquido.
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Contabilidade Geral / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q72.

Considere as informações a seguir referentes à aquisição e utilização de um lote de pastas para processos judiciais por uma 

determinada entidade pública: 

 

 

 

− 20/10/2017: empenho da despesa para a aquisição do lote de pastas. 

 

− 26/10/2017: entrega do lote de pastas pelo fornecedor e início da fase da execução da despesa “em liquidação”. 

 

− 30/10/2017: liquidação da despesa com a aquisição do lote de pastas.



 

− 10/11/2017: utilização das pastas na prestação de serviços de assistência jurídica para a população. 

 

− 14/11/2017: pagamento da despesa com a aquisição do lote de pastas. 

 

 

 

De acordo com o Regime Contábil (Patrimonial), um fato modificativo ocorreu na entidade pública em

• A) 20/10/2017.

• B) 26/10/2017.

• C) 30/10/2017.

• D) 10/11/2017.

• E) 14/11/2017.
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Contabilidade Geral / Conta: conceito

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

Q73.

Considerando a Teoria das Contas, as contas contábeis podem ser classificadas quanto à

• A) necessidade de desdobramento, isto é, se contas sintéticas ou se analíticas.

• B) frequência das movimentações no período, isto é, se contas estáveis ou se instáveis.

• C) movimentação que sofrem, isto é, se contas estáticas ou se dinâmicas.

• D) variação na natureza do saldo, isto é, se contas credoras ou se devedoras.

• E) natureza do saldo, isto é, se contas unilaterais ou bilaterais.
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Contabilidade Geral / Débito, crédito e saldo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q74.

A Cia Plutão tinha registrado em seus Ativos uma Participação Societária Permanente de 3% do Capital total da CIA "A", sem nenhum outro tipo de

relacionamento entre as empresas. Ao final de 2011, a empresa investida, ao apurar um Lucro Líquido substancial destina e distribui aos seus acionistas,

dividendos no valor de R$ 100.000. A Cia Plutão ao receber seus dividendos deverá reconhecer um

• A) débito em conta de Ativo Não Circulante.

• B) crédito na conta Resultado de Equivalência Patrimonial.

• C) débito em uma conta de Ganhos de Capital.

• D) crédito em uma conta de Receita Operacional.

• E) débito em conta de Participação Societária Permanente.
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Contabilidade Geral / Controle de estoques e do custo das vendas

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - CONTABILIDADE / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q75.

Durante o segundo trimestre de 2014, a Cia. Campos Verdes realizou algumas transações, após as quais o Balancete da Cia.

apresentava as seguintes contas com os respectivos saldos em reais:

 

Receita Bruta de Vendas ............................   200.000,00  

Devolução de Vendas .................................    5.000,00 



Impostos sobre Vendas .............................     20.000,00  

Descontos Financeiros Concedidos ...................     3.000,00  

Comissões sobre Vendas ..............................    7.000,00  

Abatimentos sobre Vendas ...........................     4.000,00  

Fretes sobre Vendas .................................    6.000,00  

Sabendo-se que, no segundo trimestre de 2014, o valor das compras reconhecido como estoque foi R$ 70.000,00, o estoque

inicial de produtos para comercialização era R$ 60.000,00 e o estoque final era R$ 20.000,00, o Lucro Bruto apurado pela Cia.

Campos Verdes no segundo trimestre de 2014 foi, em reais,

• A) 58.000,00.

• B) 90.000,00.

• C) 70.000,00.

• D) 61.000,00.

• E) 45.000,00.
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Contabilidade Geral / Provisões em geral

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ESPECIALIZADO - CONTABILIDADE / CNMP / 2015 / FCC

Q76.

Uma empresa apresentou em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2013 o saldo de R$ 560.000,00 na conta Provisões, o qual era

composto dos seguintes valores:

Para a elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2014 foram obtidas as informações a seguir sobre os diversos

processos que a empresa está respondendo:

Com base nestas informações, a empresa reconheceu na Demonstração de Resultados de 2014,

• A) despesa com provisão no valor de R$ 80.000,00.

• B) despesa com provisão no valor de R$ 240.000,00.

• C) ganho líquido com provisão no valor de R$ 160.000,00.

• D) despesa com provisão no valor de R$ 40.000,00.

• E) ganho líquido com provisão no valor de R$ 320.000,00.
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Contabilidade Geral / Escrituração de operações típicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC



Q77.

Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que:

• A) somente as empresas constituídas sobre a forma de Sociedade por Ações estão obrigadas a escrituração contábil.

• B) todas as empresas, independente da forma jurídica, devem manter escrituração contábil para atender as normas da Receita Federal, em relação ao

Imposto de Renda e à Contribuição Social.

• C) somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estão desobrigadas da apresentação da escrita contábil ao fisco.

• D) todas as construtoras que optarem pela tributação pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação estão obrigadas a manter a escrituração

contábil.

• E) as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido e as empresas optantes pelo simples estão desobrigadas da escrituração contábil.
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Contabilidade Geral / Erros de escrituração e suas correções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q78.

Uma empresa efetua suas vendas somente à vista e concede aos compradores uma garantia contra defeitos de fabricação por um prazo de um ano após a data

da compra. A empresa vendeu um total de R$ 10.000,00 no ano de 2012 e estimou, com a utilização de um modelo estatístico validado e com alto grau de

confiabilidade, que os gastos com peças e serviços para corrigir os eventuais defeitos correspondem a 2% do volume total de vendas. Os valores que devem ser

apresentados em suas demonstrações contábeis de 2012, são, em reais:

• A) Receita de vendas (em 2012) = 10.000 e Valores a Receber (31/12/2012) = 10.000.

• B) Receita de vendas (em 2012) = 10.000; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 9.800; Despesa com Provisão (em 2012) = 200.

• C) Receita de vendas (em 2012) = 9.800; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 9.800.

• D) Receita de vendas (em 2012) = 9.800; Valores a Receber (31/12/2012) = 9.800; Despesa com Provisão (em 2012) = 200; Provisão para Garantia

(31/12/2012) = 200.

• E) Receita de vendas (em 2012) = 10.000; Caixa e Equivalentes de Caixa (31/12/2012) = 10.000; Despesa com Provisão (em 2012) = 200; Provisão para

Garantia (31/12/2012) = 200.

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

Contabilidade Geral / Classificação das contas; Conteúdo dos grupos e subgrupos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q79.

A empresa Dinheiro & Cia. realizou 3 aplicações financeiras em 01/12/2017 e as características de cada uma delas são

apresentadas na tabela a seguir:

O valor total apresentado no Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/2017, e o efeito total apresentado na Demonstração do

Resultado de 2017, para as três aplicações em conjunto foram, respectivamente, em reais,

• A) 1.214.000,00 e 14.000,00

• B) 1.217.500,00 e 17.500,00

• C) 1.216.000,00 e 18.000,00



• D) 1.214.000,00 e 16.000,00

• E) 1.216.000,00 e 16.000,00

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

Contabilidade Geral / Critérios de avaliação do ativo e do passivo

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q80.

Para que ativos e passivos sejam ajustados a valor presente eles devem:

I. Ser uma transação que dá origem a um ativo, a um

passivo, a uma receita ou a uma despesa ou outra

mutação do patrimônio líquido cuja contrapartida é

um ativo ou um passivo com liquidação financeira

(recebimento ou pagamento) em data igual a da data do reconhecimento desses elementos.

II. Ter reconhecimento periódico de mudanças de valor, utilidade ou substância de ativos ou passivos similares e empregar método de alocação de descontos.

III. Ser um conjunto particular de fluxos de caixa exatos e claramente associado a um ativo ou a um

passivo.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II.

• B) I.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.

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

Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; Levantamento do balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 e alterações

(Lei das Sociedades por Ações)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q81.

Considere os elementos patrimoniais de uma empresa apresentados a seguir:

I. Terreno onde foi construído o estacionamento para os clientes da empresa.

II. Adiantamento a Fornecedores, cujo prazo para entrega das mercadorias é de 90 dias.

III. Provisões Trabalhistas de longo prazo.

IV. Ações em Tesouraria.

Os itens I, II, III e IV são classificados, respectivamente, no Balanço Patrimonial como

• A) ativo imobilizado, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido.



• B) ativo imobilizado, ativo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido.

• C) investimentos, ativo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido.

• D) investimentos, ativo circulante, patrimônio líquido e ativo circulante.

• E) ativo imobilizado, passivo circulante, passivo não circulante e ativo circulante.

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

Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei no 6.404/1976; Apuração

do lucro bruto e do lucro líquido

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q82.

A Cia. das Viradas realizou, durante o mês de dezembro de 2017, as vendas nas condições apresentadas na tabela a seguir:

A taxa de juros compostos cobrada nas vendas a prazo é de 0,76% ao mês, que equivale a uma taxa de juros de 20% para o

prazo total da venda ocorrida em 01/12/2017. Os efeitos evidenciados na Demonstração do Resultado do ano de 2017 da Cia.

das Viradas, decorrentes especificamente das vendas efetuadas durante o mês de dezembro de 2017, foram

• A) Receita de Vendas no valor de R$ 2.420.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 6.460,00.

• B) Receita de Vendas no valor de R$ 2.250.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 8.500,00.

• C) Receita de Vendas no valor de R$ 2.250.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 170.000,00.

• D) Receita de Vendas no valor de R$ 2.216.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 8.500,00.

• E) Receita de Vendas no valor de R$ 2.250.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 6.460,00.

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

Contabilidade Geral / Apuração da receita líquida

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q83.

Considere as seguintes informações obtidas a partir das demonstrações contábeis das empresas Redonda S.A. e Quadrada

S.A. de determinada data:

Com base nas informações acima, é correto afirmar que

• A) o passivo circulante da empresa Redonda S.A. é maior que o da empresa Quadrada S.A.

• B) a empresa Quadrada S.A. é mais endividada.

• C) a empresa Quadrada S.A. obteve mais recursos de terceiros do que capital próprio.



• D) o patrimônio líquido da empresa Redonda S.A. é maior que o da empresa Quadrada S.A.

• E) o lucro líquido apurado pela empresa Redonda S.A. é maior que o da empresa Quadrada S.A.

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

Contabilidade Geral / Transferência do lucro líquido para reservas

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 /

FCC

Q84.

A empresa Tudo Novo S.A. apresentava, em 31/12/2013, os seguintes saldos para as contas que compõem seu Patrimônio

Líquido, antes da incorporação do lucro líquido do ano de 2013 e da sua distribuição:

O resultado obtido pela empresa em 2013, antes da dedução dos impostos, foi R$ 1.500.000,00 e o lucro líquido foi

R$ 1.140.000,00.

A empresa adota como política constituir a Reserva Legal até o menor dos limites permitidos pela Lei no 6.404/1976 e alterações

posteriores.

O valor acrescido à conta Reserva Legal no final de 2013 foi, em reais,

• A) 75.000,00.

• B) 57.000,00.

• C) 60.000,00.

• D) 0,00.

• E) 45.000,00.

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

Contabilidade Geral / Demonstração dos fluxos de caixa

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q85.

A Cia. das Caixas é uma empresa comercial e apresentava as seguintes demonstrações contábeis, com valores em reais:



Sabendo-se que a despesa financeira não foi paga e que o terreno foi vendido à vista, o fluxo de caixa decorrente das Atividades

Operacionais gerado no ano de 2017 foi, em reais,

• A) 208.000,00

• B) 240.000,00

• C) 274.000,00

• D) 233.000,00

• E) 213.000,00

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

Contabilidade Geral / Resolução CFC no 1.374/2011 / Características qualitativas da informação contábil-financeira útil; Elementos das

demonstrações contábeis; Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - ECONOMIA / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q86.

As principais demonstrações contábeis e demais informações financeiras destinadas aos acionistas e aos diversos grupos de usuários interessados no 

desempenho e na solidez de uma empresa são: 



I. Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do Patrimônio. 

 

II. Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Resultado dos Acionistas, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

 

III. Demonstração do Valor Adicionado, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores. 

 

IV. Relatório da Administração, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. 

 

É correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e IV.

• C) I, III e IV.

• D) II, III e IV.

• E) II e IV.

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

Contabilidade Geral / Resolução CFC no 803/1996 e alterações (Código de Ética Profissional do Contador)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q87.

Sobre os princípios éticos que o profissional de contabilidade deve seguir, considere:

I. Integridade: ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais.

II. Objetividade: não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o

julgamento profissional ou de negócio.

III. Comportamento profissional: cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a

profissão.

IV. Sigilo profissional: respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e, portanto,

não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, mesmo que haja algum direito ou dever legal ou profissional de

divulgação.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II e IV, apenas.

• D) I, III e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.

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

Contabilidade Pública / Conceito, objeto e regime; Campo de aplicação

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q88.

A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das

Normas Brasileiras de Contabilidade − NBC. Segundo a Resolução CFC nº 1.111/2007, sob a perspectiva do setor público, a autonomia patrimonial que tem

origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação

de contas pelos agentes público, refere-se ao princípio da

• A) continuidade.



• B) legalidade.

• C) oportunidade.

• D) transparência.

• E) entidade.

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

Contabilidade Pública / Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela

Resolução CFC no 1111/2007 e alterações)

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q89.

No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, as contas “Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas” e “Adian

tamentos de Clientes” pertencem, respectivamente, às classes

• A) 4 e 2.

• B) 4 e 1.

• C) 5 e 2.

• D) 5 e 1.

• E) 1 e 1.

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

Contabilidade Pública / Legislação básica (Lei no 4.320/1964 e Decreto no 93.872/1986); NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q90.

Na elaboração

• A) da Lei Orçamentária Anual, o Poder Legislativo Estadual deve inserir em seus dispositivos critérios para a utilização da

Reserva de Contingência.

• B) da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo Estadual deve detalhar todas as despesas fixadas para um

determinado exercício financeiro por elementos de despesa e por projetos e atividades.

• C) da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo Estadual deve inserir dispositivos sobre normas relativas ao controle

de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

• D) do Plano Plurianual, os programas e metas devem ser estabelecidos pelo Poder Executivo Estadual para um período de

quatro anos, com início da vigência no primeiro ano do mandato do Governador eleito.

• E) da Lei Orçamentária Anual, o Poder Legislativo Estadual pode inserir em seus dispositivos autorização para abertura de

créditos adicionais especiais.

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

Contabilidade Pública / Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Portaria-Conjunta STN/MF- SOF/MPOG no 1/2011

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q91.

Em 31/12/2017, um ente público estadual realizou o pagamento no valor de R$ 15.000,00 referente ao seguro de um dos

prédios que é utilizado para a prestação de serviços à população, cuja vigência do seguro é de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo

assim, em 31/12/2017, para registrar a transação, uma conta

• A) das variações patrimoniais diminutivas foi debitada.

• B) do ativo circulante foi debitada.

• C) do passivo circulante foi creditada.

• D) do patrimônio líquido foi debitada.

• E) do ativo não circulante foi creditada.

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



Contabilidade Pública / Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q92.

No âmbito do Governo Federal, o SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e

patrimonial. Dentre os principais objetivos do SIAFI, considere:

I. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, através

da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal.

II. Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais destinadas a todos os níveis da Administração Pública Federal.

III. Permitir o acompanhamento específico das despesas com pessoal e encargos sociais e da quantidade física de servidores.

IV. Fornecer meios para agilizar a contratação de empresas para o fornecimento de bens e serviços à Administração Pública

Federal, através de licitações.

V. Permitir o controle da dívida interna e externa, bem como o das transferências negociadas.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) III e V.

• C) II e V.

• D) I, III e IV.

• E) I, II e V.

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

Contabilidade Pública / Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei no

4.320/1964

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q93.

Considere os dados hipotéticos, abaixo, extraídos das demonstrações contábeis de uma determinada entidade pública estadual

referente ao exercício financeiro de 2017.

Com base nesses dados, o resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro referente ao ano de 2017 foi

• A) positivo em R$ 389.000,00.

• B) positivo em R$ 499.000,00.

• C) negativo em R$ 2.511.000,00.



• D) negativo em R$ 3.453.000,00.

• E) positivo em R$ 589.000,00.

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

Contabilidade Pública / Lei no 8.666/1993 e alterações

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

Q94.

Considere que, instaurado procedimento licitatório para a construção de um centro de convenções, tenha sobrevindo a necessidade

de redirecionar os recursos orçamentários que seriam destinados à construção do referido equipamento público para a construção

de unidade hospitalar, eis que o único hospital da localidade fora destruído por uma forte inundação. Diante de tal situação,

considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993, a licitação instaurada para a construção do centro de convenções

• A) poderá ser revogada, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado comprovando as razões de interesse público

supervenientes e suficientes para a revogação.

• B) deverá ser anulada, eis que configurado evento de força maior, não cabendo indenização aos licitantes salvo pelos custos

incorridos com o oferecimento de garantia de proposta ou de execução do contrato.

• C) deverá ser concluída, alterando-se o seu objeto somente no momento da assinatura do contrato, para contemplar a

circunstância superveniente, com a necessária adequação do preço ofertado.

• D) poderá ser anulada, desde que ressarcidos os licitantes pelos custos incorridos direta ou indiretamente e comprovada a

inviabilidade de alteração do objeto do certame.

• E) poderá ser revogada, desde que ainda não concluída a fase de habilitação e vedada a instauração de novo certame com o

mesmo objeto no prazo de 12 meses.

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

Orçamento Público / Conceitos e princípios

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q95.

Entre os princípios orçamentários podemos destacar o da especificação, também conhecido como da especialidade ou discriminação, o qual, entre outros

efeitos, enseja a

• A) proibição de dotações para despesas de pessoal sem a correspondente vinculação à dotação de investimento a que está

referenciada.

• B) obrigatoriedade de fixar a receita para o exercício a que se refere sem estimativas fundadas em projeções econômicas.

• C) vedação a autorizações de despesa genéricas, exigindo a discriminação, ao menos, por elementos.

• D) necessidade do claro estabelecimento, na Lei Orçamentária Anual, das metas fiscais para o quadriênio em curso.

• E) vedação a previsão de receitas de caráter extraordinário, como alienação de ativos e operações de crédito.

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

Orçamento Público / Orçamento-programa

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q96.

O orçamento-programa de um ente público estadual

• A) discrimina, por função, as despesas públicas que devem ser realizadas nos exercícios a que se refere o Plano Plurianual.

• B) dá ênfase ao objeto de gasto e proporciona o controle político sobre as finanças públicas.

• C) é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização.

• D) realiza a alocação de recursos visando à aquisição de meios, e as decisões orçamentárias são tomadas com base em

análises técnicas das alternativas.

• E) visa avaliar a legalidade no cumprimento do orçamento.

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

Orçamento Público / Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q97.

O ciclo orçamentário compreende a Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO, que constitui um importante instrumento de planejamento orçamentário-financeiro.

Nesse contexto, compõem a LDO, entre outros aspectos:

• A) programa e ações governamentais com duração de mais de um exercício financeiro e a correspondente fonte de custeio.

• B) anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas

públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

• C) autorização para abertura de créditos adicionais, especiais e extraordinários, em percentual da receita corrente líquida.

• D) autorização para realização de operações de crédito, observado o limite fixado por Resolução do Senado Federal.

• E) fixação dos limites de comprometimento com despesa de pessoal para o exercício subsequente.

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

Orçamento Público / O orçamento na Constituição de 1988

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q98.

A respeito das competências legislativas dos entes federados para criarem seus orçamentos, a Constituição Federal dispõe que

• A) o Congresso Nacional, através de resolução, pode delegar competência ao Presidente da República para legislar sobre

orçamentos.

• B) a iniciativa das leis orçamentárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal

ou do Congresso Nacional.

• C) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre orçamento.

• D) a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual.

• E) o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, em caso de relevante interesse público, podem ser alterados por

medida provisória.

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

Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Plano Plurianual

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q99.

O chefe do Poder Executivo de um determinado ente público pretende construir uma escola para a abertura de 500 vagas no

ensino fundamental. A execução iniciar-se-á em dezembro de 2018 com conclusão prevista para dezembro de 2021. De acordo

com as determinações da Constituição Federal de 1988, a construção da escola

• A) não poderá ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, por se tratar de

uma despesa classificada como inversão financeira, cuja execução ultrapassa um exercício financeiro.

• B) poderá ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, por se tratar de uma

despesa relativa aos programas de duração continuada do referido ente público.

• C) poderá ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, por se tratar de

formação de um bem de capital que contribuirá para a manutenção dos serviços ofertados pelo ente público.

• D) não poderá ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, por se tratar de

uma despesa corrente, cuja execução ultrapassa dois exercícios financeiros.

• E) não poderá ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão, por se tratar de

uma despesa classificada como investimento, cuja execução ultrapassa um exercício financeiro.

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

Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

Q100.

Entre os elementos que devem, obrigatoriamente, integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determinado pela Constituição da República e pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, inserem-se:



 

 

 

I. Anexo de riscos fiscais. 

 

II. Anexo de metas fiscais. 

 

III. Autorização para abertura de créditos extraordinários. 

 

IV. Critérios para limitação de empenho. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) II e IV.

• C) I, II e IV.

• D) I e II.

• E) III e IV.

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

Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei Orçamentária Anual

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

Q101.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias destina-se, precipuamente, a orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, com a fixação

das metas e prioridades da Administração, mas também contempla

• A) previsão de receitas provenientes de alienação de ativos, incluindo operações de securitização de royalties.

• B) condições para renúncia de receita de impostos, com limites máximos e medidas de compensação com aumento de

receitas ou redução de despesas.

• C) autorização para abertura de créditos extraordinários, com estabelecimento de limites e condições para edição do

competente decreto do Chefe do Executivo.

• D) anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas

públicas.

• E) critérios para flexibilização dos limites de comprometimento da receita corrente líquida com despesas de pessoal e custeio

em geral.
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Orçamento Público / Dívida ativa

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q102.

O quadro de cotas trimestrais, abaixo, apresenta a programação da despesa com Juros e Encargos da Dívida e Amortização da

Dívida para o exercício financeiro de 2018, para um determinado ente público estadual, sendo que os valores estão em reais:

O quadro de cotas trimestrais referente à programação da despesa foi elaborado com base



• A) nos limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do referido ente e foi aprovado pelo Poder Executivo.

• B) nos limites fixados na Lei Orçamentária Anual do referido ente e foi aprovado pelo Poder Legislativo.

• C) na Lei Complementar nº 101/2000 e nos limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do referido ente.

• D) na Lei nº 4.320/1964 e nos limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do referido ente.

• E) na Lei nº 4.320/1964 e nos limites fixados na Lei Orçamentária Anual do referido ente.
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Orçamento Público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q103.

As despesas com serviços realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2015 com a manutenção dos elevadores instalados no prédio central de

determinado órgão público, embora o orçamento respectivo consignasse crédito próprio, com saldo

suficiente para atendê-las, não foram empenhadas no respectivo exercício. Na execução orçamentária do exercício de 2016,

segundo a Lei Federal nº 4.320/1964, as despesas serão empenhadas no elemento de despesa denominado de

• A) indenizações e restituições.

• B) despesas de exercícios anteriores.

• C) locação de mão de obra.

• D) obrigações de exercícios anteriores.

• E) ressarcimentos de exercícios anteriores.
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Orçamento Público / Créditos adicionais

Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q104.

A Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao exercício financeiro de 2017 de um ente público estadual contém um dispositivo

que autoriza a abertura de créditos suplementares até o limite de 15% da Receita Corrente prevista na referida lei que foi

R$ 850.000.000,00. Tal limite não havia sido utilizado até o dia 28/04/2017.

No dia 31/01/2017, o chefe do Poder Executivo estadual assinou um convênio com a União no âmbito do Sistema Único de

Saúde para a construção de um hospital especializado em transplantes. O período de execução da obra é de 03/07/2017 a

31/12/2020, sendo que o ente público estadual deveria realizar uma despesa orçamentária de R$ 2.600.000,00 no exercício

financeiro de 2017. Todavia, a LOA referente a 2017 não apresentava créditos e dotações específicos para despesas com

investimentos.

Para a realização da despesa orçamentária referente à construção do hospital, em 28/04/2017, o limite estabelecido na LOA

• A) poderia ser utilizado para a abertura do crédito adicional e a construção do hospital deveria estar incluída no Plano

Plurianual ou em lei que tivesse autorizado a sua inclusão.

• B) não poderia ser utilizado para a abertura do crédito adicional e a construção do hospital deveria estar incluída no Plano

Plurianual ou em lei que tivesse autorizado a sua inclusão.

• C) poderia ser utilizado para a abertura do crédito adicional e a construção do hospital não precisaria estar incluída no Plano

Plurianual ou em lei que tivesse autorizado a sua inclusão.

• D) poderia ser utilizado para a abertura do crédito adicional e a construção do hospital não precisaria ser compatível as

prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• E) não poderia ser utilizado para a abertura do crédito adicional e a construção do hospital não dependia de ter recursos

disponíveis para ocorrer a despesa.
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Orçamento Público / Descentralização de créditos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AL / 2010 / FCC

Q105.



A descentralização externa de créditos orçamentários realizada em nível de órgão setorial entre unidades gestoras de Órgãos/Ministérios denomina-se:

• A) Provisão.

• B) Destaque.

• C) Dotação.

• D) Repasse.

• E) Sub-repasse.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Definições

Fonte: ANALISTA ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2017 / FCC

Q106.

A Lei Complementar nº 101/2000 trouxe como uma de suas inovações mais marcantes o estabelecimento de limites para várias

áreas dos gastos públicos. No que se refere à base de cálculo para a verificação desses limites, essa norma estabelece que

• A) é denominada receita corrente nominal.

• B) é composta de receitas correntes e de capital.

• C) entram no cálculo, no caso dos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional.

• D) será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

• E) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências

correntes e outras receitas também correntes, sem deduções.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Limites e controle das despesas com pessoal

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q107.

As seguintes informações sobre as receitas de um determinado ente público estadual, referentes ao exercício financeiro de

2017, foram extraídas do seu sistema de contabilidade:

- Arrecadação de R$ 900.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.

- Arrecadação de R$ 80.000,00 referentes ao valor de multas e juros de Impostos.

- Obtenção de R$ 75.000.000,00 referentes a Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.

- Obtenção de R$ 52.800.000,00 referentes a Operações de Crédito de longo prazo.

- Arrecadação de R$ 47.000.000,00 referentes ao valor principal de Contribuições Sociais.

- Arrecadação de R$ 1.600.000,00 referentes ao valor principal de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia.

- Arrecadação de R$ 800.000,00 referentes a Transferências de Capital.

- Arrecadação de R$ 200.000,00 referentes ao valor principal de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.

- Alienação de Bens Móveis, à vista, por R$ 40.000,00, cujo resultado com a venda foi igual a zero.

- Arrecadação de R$ 25.000,00 referentes ao valor principal da Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado.

Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2017:

- Parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional: R$ 200.000.000,00.

- Contribuição dos servidores estaduais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social: R$ 15.000.000,00.

- Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do artigo 201 da Constituição Federal de 1988.

- Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo

previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

De acordo com as determinações da Lei Complementar no 101/2000, o Poder Judiciário estadual receberia o alerta do Tribunal

de Contas do respectivo Estado se a Despesa Total com Pessoal do referido poder, no exercício financeiro de 2017,

ultrapassasse o limite, em reais, de

• A) 39.630.870 ,00

• B) 51.240.870,,00

• C) 39.626.550 00

• D) 44.034.300 00

• E) 39.629.520 ,00
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Restos a pagar



Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q108.

O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal institui limitações à realização de despesas públicas já trazidas pela

Lei nº 4.320/1964, mas que obrigavam tão somente os

Municípios. Segundo a normativa trazida pelo artigo 42 da

Lei nº 101/2000

I. no ano em que se realizarem eleições majoritárias,

os administradores públicos das três esferas da federação sofrem limitações, nos dois últimos quadrimestres do respectivo ano, para realização de despesas

novas de duração continuada superior ao

respectivo exercício financeiro, hipótese em que

devem demonstrar, além da disponibilidade orçamentária, a existência de disponibilidade de caixa

para suportar a respectiva despesa.

II. os administradores públicos federais e estaduais,

no ano em que se realizarem eleições majoritárias,

ficarão impedidos, nos dois últimos quadrimestres

do mandato dos respectivos chefes do executivo,

de contrair obrigação de despesa que não possa

ser cumprida integralmente nele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.

III. as despesas contraídas no primeiro quadrimestre

do último ano do mandato do chefe do executivo,

ainda que de duração continuada superior ao exercício financeiro, não estão abrangidas por suas disposições.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) II.

• E) III.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Das Disponibilidades de Caixa

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

Q109.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000,

• A) a Lei do Plano Plurianual disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orçamentos.

• B) a despesa de capital derivada de ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período

superior a dois exercícios financeiros é denominada despesa obrigatória de caráter continuado.

• C) a Lei Orçamentária Anual disporá sobre condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e

privadas.

• D) o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária Anual e nos documentos referentes a

suprimentos de fundos.

• E) os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Preservação do Patrimônio Público



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q110.

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos de um

determinado Estado pode ser aplicada

• A) em títulos da dívida pública estadual.

• B) na poupança.

• C) em títulos da dívida pública municipal.

• D) em empréstimos a empresas controladas pelo próprio Estado.

• E) em ações de empresas controladas pelo próprio Estado.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Escrituração e Consolidação das Contas

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q111.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o Balanço Orçamentário deve especificar, por categoria econômica, as receitas por

• A) fonte e as despesas por grupo de natureza, sendo que tal demonstrativo compõe o Relatório de Gestão Fiscal que deve

ser publicado ao final de cada quadrimestre.

• B) fonte e as despesas por grupo de natureza, sendo que tal demonstrativo compõe o Relatório Resumido da Execução

Orçamentária que deve ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

• C) fonte e as despesas por elemento de despesa, sendo que tal demonstrativo compõe o Relatório de Gestão Fiscal que deve

ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

• D) origem e as despesas por elemento de despesa, sendo que tal demonstrativo compõe o Relatório de Gestão Fiscal que

deve ser publicado ao final de cada quadrimestre.

• E) origem e as despesas por elemento de despesa, sendo que tal demonstrativo compõe o Relatório Resumido da Execução

Orçamentária que deve ser publicado ao final de cada quadrimestre.
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Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Do Relatório de Gestão Fiscal

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q112.

De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, os Anexos que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias

de um ente público estadual para um determinado exercício financeiro devem conter

• A) a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais do estado.

• B) a avaliação da situação financeira e atuarial das fundações e empresas estatais não dependentes.

• C) a compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no Anexo de Gestão Fiscal.

• D) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício financeiro anterior.

• E) o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de Recursos e

de Aplicação de Capital.
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Orçamento Público / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária – Constituição Federal

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q113.

Art. 72. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o 

País. 

(...) 

 

§ 3º Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 

dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,



financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros 

do Tribunal Federal de Recursos. Constituição Federal de 1964 com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969, 

revogada pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

A Constituição Federal anterior estabelecia que todos os membros do Tribunal de Contas da União seriam escolhidos pelo 

Presidente da República. Isso foi alterado com a nova ordem, pois

• A) todos os membros passaram a ser escolhidos pelo Congresso Nacional.

• B) todos os membros passaram a ser concursados.

• C) não há mais a necessidade de o Senado aprovar, previamente, os Ministros indicados pelo Presidente da República.

• D) não se exige mais idoneidade moral dos nomeados.

• E) além de idoneidade moral, passou a se exigir reputação ilibada.
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Orçamento Público / Conceito e finalidade do controle da Administração Pública

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q114.

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, para fins de controle da atuação da Administração pública pelo Poder

Judiciário,

• A) autoriza a revisão do ato administrativo por motivo de interesse público, permitindo que o Judiciário avalie as prioridades

adotadas pelas políticas públicas ou programas de governo à luz dos princípios aplicáveis à Administração.

• B) permite a anulação judicial de atos discricionários, quando identificada inexistência ou falsidade dos pressupostos de fato

ou de direito declarados pela Administração para edição do ato.

• C) aplica-se apenas em relação a atos vinculados, permitindo a sua invalidação quando ausentes os pressupostos fixados em

lei para motivar a sua edição.

• D) autoriza a revogação de atos administrativos quando verificado que a efetiva motivação do mesmo não foi o interesse

público, mas sim o atingimento de fim ilícito ou imoral.

• E) permite a revisão do mérito do ato administrativo, com a avaliação das razões de conveniência e oportunidade que

ensejaram a sua edição, salvo em relação aos discricionários.
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Auditoria / Normas de Auditoria Interna – Resolução CFC no 986/2003 (NBC TI 01 – Da auditoria interna)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q115.

A NBC TA 200 dita que o auditor deve emitir opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes. Todavia, a

forma que essa opinião será emitida depende

• A) da estrutura de relatório financeiro e de lei ou regulamento aplicáveis.

• B) do organograma da entidade auditada.

• C) da experiência do auditor.

• D) do contrato de trabalho celebrado entre o auditor independente e a entidade auditada.

• E) das evidências de auditoria encontradas.
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Auditoria / Auditoria no setor público federal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/CE / 2012 / FCC

Q116.

É correto afirmar com relação aos objetivos da auditoria interna que

• A) os objetivos não variam e independente do tamanho da empresa ou do quadro funcional devem cobrir totalmente as atividades.

• B) é totalmente responsável pela gestão de riscos, garantindo à gestão e governança da empresa a mitigação ou eliminação dos mesmos.



• C) está subordinada aos órgãos de governança da empresa, sendo limitada sobre a possibilidade de avaliar as questões de ordem ética, valores e

cumprimento de suas funções.

• D) ela pode ser responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma

entidade.

• E) suas atribuições com relação ao cumprimento de leis e normas limitam-se a aquelas pertinentes aà área contábil e financeira, ficando as demais normas e

leis sob responsabilidade das áreas específicas.
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Auditoria / Abrangência de atuação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q117.

NÃO constitui um princípio básico do controle interno da administração pública:

• A) segregação de funções, que consiste no fato de que a pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro.

• B) unicidade no ciclo de uma transação, que preconiza que apenas uma pessoa deva realizar todas as fases de uma transação, para facilitar o subsequente

trabalho de auditoria.

• C) rodízio de pessoal, inclusive com o objetivo de que cada servidor possa ser capaz de desenvolver novas tarefas.

• D) seleção adequada de pessoal, que envolve a investigação do passado do funcionário e a conferência de suas referências.

• E) elaboração de manuais operacionais, nos quais devem estar detalhadas as instruções relativas de como devem ser executadas as funções referentes à

atividade a ser desempenhada na administração.
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Auditoria / Formas e tipos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRE/PR / 2012 / FCC

Q118.

O tipo de auditoria governamental que tem por objetivo emitir opinião sobre a regularidade das contas e verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou

ajustes e a probidade na aplicação do dinheiro público ou na guarda ou administração de valores e bens da União é denominada, na Instrução Normativa da

Secretaria Federal de Controle Interno no 1/2001, auditoria

• A) operacional.

• B) especial.

• C) de avaliação da gestão.

• D) contábil.

• E) de acompanhamento da gestão.
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Auditoria / Normas relativas à opinião do auditor

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

Q119.

Determinada empresa de economia mista do Estado fez o seguro do ativo imobilizado, junto à seguradora Martelo, para o

período de 24 meses: 01/10/2015 a 30/09/2017.

− O prêmio de seguro foi de R$ 600.000,00, pago 40% no ato e o restante 30 e 60 dias.

− A empresa encerra seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

− O lucro do exercício de 2015 foi de R$ 1.390.000,00.

O auditor independente no exame dos registros contábeis da apólice do seguro contratado constatou que:

− 300.000,00 – foram contabilizados (apropriados) como despesas de seguro do exercício de 2015, e que o valor da apropria-

ção do seguro está incorreto.

− 300.000,00 – foram contabilizados na conta “Seguros a Vencer” classificada no realizável de curto prazo.

O auditor considerou que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Nestas

condições, o auditor deve

• A) expressar uma opinião pela regularidade, com ressalvas.



• B) considerar as demonstrações contábeis regulares, após ajustes.

• C) expressar uma opinião adversa.

• D) considerar as demonstrações contábeis regulares, com recomendação.

• E) expressar uma opinião com ressalvas.
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Auditoria / Relatórios e pareceres de auditoria

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q120.

Nos termos especificados pela NBC TI 01, é aspecto atinente ao relatório de auditoria interna a

• A) obrigatoriedade da emissão de relatórios parciais antes do consolidado.

• B) parcialidade, uma vez que a auditoria deve se posicionar diante dos achados.

• C) necessidade de abordar eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria.

• D) limitação à aposição de conclusões pela auditoria, não sendo sua função o registro de recomendações à administração da

entidade.

• E) omissão do objetivo e da extensão dos trabalhos, uma vez que o relatório é confidencial.

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

Auditoria / Operacionalidade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q121.

Considere as afirmativas abaixo acerca da auditoria operacional.

I. A Constituição Federal de 1988 a estabeleceu como competência dos Tribunais de Contas.

I I . Os Tribunais de Contas podem realizá-la por iniciativa própria.

I I I . Os Tribunais de Contas podem realizá-la por iniciativa do Poder Legislativo.

IV. Podem ser objeto dessa auditoria tanto unidades administrativas do Poder Executivo, quanto do Legislativo e do Judiciário.

Está correto o que se afirma em

• A) I , I I , I I I e IV.

• B) I I , I I I e IV, apenas.

• C) I I I e IV, apenas.

• D) I, I I e IV, apenas.

• E) I I e I I I , apenas.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Planejamento dos trabalhos

Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC

Q122.

O controle que funciona é o controle preventivo, o controle substantivo, que elege prioridades e acompanha paripassu a execução de projetos. O 

controle que funciona é aquele que orienta, esclarece e alerta, que concentra e aprofunda sua fiscalização 

naquilo que é essencial, mediante critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade. 

 

 

(LIMA, Luiz Henrique. O Controle da Responsabilidade Fiscal e os Desafios para os Tribunais de Contas em Tempos de Crise. In: 

LIMA, Luiz Henrique; DE OLIVEIRA, Weder; CAMARGO, João Batista. Contas Governamentais e Responsabilidade Fiscal: Desafios para 

o Controle Externo. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p.135)



 

 

 

Acerca da materialidade e planejamento em auditoria, assevera-se:

• A) O planejamento, como etapa antecedente e isolada da auditoria, consiste primeiramente na identificação dos riscos de

distorções relevantes e subsequentemente na determinação da materialidade.

• B) É possível, na ponderação de materialidade, estabelecer um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão

sempre avaliadas como não relevantes.

• C) Independentemente das informações reveladas no transcurso da auditoria, é importante que o auditor não revise a materialidade para as demonstrações

contábeis como um todo.

• D) No controle de legalidade que faz o Tribunal de Contas, não se deve levar em conta a materialidade, pois todas as

transações devem ser individualmente apreciadas.

• E) A avaliação de relevância de eventuais distorções é o fundamento para determinação da época, extensão e natureza de

procedimentos a aplicar.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Programas de auditoria

Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC

Q123.

NÃO constitui uma recomendação que deve ser considerada pelos responsáveis pelo planejamento da auditoria governamental:

• A) o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão da entidade.

• B) o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados.

• C) a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem utilizados, levando-se em conta a política de gestão de riscos da

entidade.

• D) a rejeição do uso de trabalho de especialistas na área de atuação da entidade auditada, sob pena de comprometer o sigilo inerente aos trabalhos.

• E) a expectativa da entidade externada aos auditores internos antes do início dos trabalhos.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Papéis de trabalho

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q124.

A NBC TI 01 estabelece que os papéis de trabalho devem propiciar a compreensão do planejamento, da natureza, da

oportunidade e da extensão dos procedimentos de Auditoria Interna aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte

das conclusões alcançadas. Para tanto, essa norma determina expressamente que os papéis de trabalho devem ter abrangência

e grau de detalhe

• A) suficientes.

• B) absolutos.

• C) confidenciais.

• D) compatibilizados.

• E) padronizados.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Testes de auditoria

Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC

Q125.

Acerca da disciplina dos testes de auditoria, assevera-se:

• A) Os testes de observância visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos

pelos sistemas de informação da entidade.

• B) Os procedimentos constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos.



• C) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela Administração estão em efetivo

funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento.

• D) Pode ser cogitado o procedimento de inspeção, que consiste na obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das

transações e das operações, dentro ou fora da entidade.

• E) Pode ser cogitado o procedimento de investigação e confirmação, que consiste na verificação de registros, documentos e

ativos tangíveis.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Amostragem estatística em auditoria

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q126.

Ponderando a impossibilidade de analisar todos os documentos de todos os processos de aposentadoria em um determinado

ano, a seção de controle interno optou por conduzir investigação pormenorizada de apenas parte dos processos. Nesse caso,

• A) tal opção viola a missão institucional do controle interno, que deve analisar a legalidade de todos os atos praticados pela

administração.

• B) é possível que se realize tal amostra, desde que seus resultados não sirvam de base para conclusão a respeito da

população da qual ela é selecionada.

• C) para que se empregue a amostragem, é necessário considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as

características da população da qual será retirada a amostra.

• D) houve equívoco no emprego da amostragem, pois tanto o exercício quanto o tipo de ato são ambos determinados.

• E) a amostragem é aceita, embora não exista norma específica de auditoria acerca do procedimento.

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

Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q127.

A obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da

entidade é o objetivo

• A) dos testes de políticas públicas.

• B) da auditoria operacional.

• C) dos testes substantivos.

• D) dos testes de observância.

• E) dos testes de investigação e confirmação.

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

Auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q128.

De acordo com a definição dada pelas normas técnicas vigentes, o zelo profissional do perito contábil

• A) recomenda que o perito não deve restringir seus trabalhos ao conteúdo técnico-científico.

• B) não significa que o perito deva avocar para si a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas no laudo

pericial contábil.

• C) não compreende necessariamente o cumprimento dos prazos nos termos contratados em perícia extrajudicial.

• D) é o cuidado que ele deve dispensar na execução de suas tarefas, em relação à sua conduta, documentos, prazos e

tratamento dispensado às autoridades, a fim de que seja respeitado.

• E) importa não modificar seu posicionamento após críticas ou argumentos contrários.

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

Auditoria / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II



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

Q129.

Durante uma auditoria contratada pelo próprio ente federado, foi identificada uma contratação de aquisição de software, que se

deu mediante realização de pregão presencial. Não foi identificada qualquer irregularidade no valor da contratação, que

culminou sensivelmente abaixo do orçamento elaborado pela contratante. Ao contrário, a consulta ao procedimento de licitação

permitiu verificar a presença de diversos licitantes e de disputa de lances. O relatório da auditoria opinou pela irregularidade da

contratação, por inaplicabilidade do pregão para aquisição de bens de informática e afins. Essa análise

• A) procede, sendo vedada a utilização dessa modalidade de licitação para a aquisição de bens dessa natureza, não havendo,

contudo, fundamento para anulação porque ausente prejuízo ao erário público.

• B) não pode ser presumida verdadeira, cabendo analisar se os bens objeto de aquisição poderiam ter sido objetivamente

descritos para fins de isonomia e efetiva competição, ou seja, se poderiam ser considerados de natureza comum.

• C) tem caráter meramente opinativo, importando à Administração pública contratante a discricionariedade no juízo decisório

sobre o cabimento e conveniência de anular o contrato.

• D) vincula a decisão do administrador, cabendo a anulação do procedimento licitatório, não sendo decorrência dela a

anulação do contrato, se este estiver atendendo o interesse público e sendo bem executado.

• E) se insere no poder de revisão dos próprios atos pela Administração pública, que pode revogar ou anular o contrato em

vigência diante de comprovados vícios de legalidade, como, no caso, de forma, insanáveis por natureza.

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

Matemática Financeira / Juros simples e juros compostos; Desconto

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

Q130.

Uma pessoa aplicou 35% de seu dinheiro a uma taxa de juros de 9% ao ano, durante 5 meses, sob o regime de capitalização

simples. O restante do dinheiro ela aplicou a uma taxa de juros de 5% ao semestre, durante 1 ano, sob o regime de

capitalização composta. Se o total de juros auferidos na segunda aplicação foi de R$ 1.332,50, então, o montante correspondente da primeira aplicação foi igual

a

• A) R$ 7.490,00

• B) R$ 7.262,50

• C) R$ 7.781,25

• D) R$ 6.743,75

• E) R$ 7.717,50

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

Matemática Financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, real, equivalente e aparente

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q131.

Uma instituição financeira divulga que a taxa de juros nominal para seus tomadores de empréstimos é de 24% ao ano com

capitalização mensal. Isto significa que a taxa efetiva bimestral correspondente é de

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) .

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

Matemática Financeira / Valor Presente, Valor Futuro e Montante

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / DPE/RR / 2015 / FCC



Q132.

Cláudio é vendedor e ganha R$ 800,00 fixos por mês, mais 10% de comissão sobre suas vendas mensais. O patrão de Cláudio

pediu que ele escolhesse uma dentre as seguintes propostas de aumento salarial:

Proposta 1. aumento do valor fixo para R$ 900,00 por mês, sem alterar a porcentagem de comissão por vendas;

Proposta 2. aumento de 1 ponto percentual na comissão sobre vendas, sem alterar o valor fixo mensal.

Para decidir o que seria mais vantajoso, Cláudio fez as contas corretamente e optou pela proposta 2, ao que se pode concluir

que suas expectativas médias mensais de vendas

• A) estão entre R$ 5.000,00 e R$ 9.000,00.

• B) são maiores do que R$ 9.000,00 e menores do que R$ 10.000,00.

• C) são inferiores a R$ 5.000,00.

• D) superam R$ 10.000,00.

• E) são iguais a R$ 5.000,00.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Sanção administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Sanção administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q28.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Garantia contratual 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Garantia contratual 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Garantia contratual 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q29.
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q30.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q31.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q32.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q33.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA/ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q46.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC




	Q50.
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q51.
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q52.
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q53.
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q54.
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC




	Q55.
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q56.
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q57.
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q58.
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q59.
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q60.
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q61.
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q62.
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q63.
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q64.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q65.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Fonte: ESPECIALISTA NA EDUCAçãO - ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q66.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q67.
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q68.
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido) 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido) 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q69.
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Diferenciação entre capital e patrimônio 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Diferenciação entre capital e patrimônio 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Diferenciação entre capital e patrimônio 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q70.
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Equação fundamental do patrimônio 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Equação fundamental do patrimônio 
	Contabilidade Geral / Patrimônio - componentes patrimoniais / Equação fundamental do patrimônio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q71.
	Contabilidade Geral / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Contabilidade Geral / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Contabilidade Geral / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q72.
	Contabilidade Geral / Conta: conceito 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q73.
	Contabilidade Geral / Débito, crédito e saldo 
	Contabilidade Geral / Débito, crédito e saldo 
	Contabilidade Geral / Débito, crédito e saldo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q74.
	Contabilidade Geral / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Contabilidade Geral / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Contabilidade Geral / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - CONTABILIDADE / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q75.
	Contabilidade Geral / Provisões em geral 
	Contabilidade Geral / Provisões em geral 
	Contabilidade Geral / Provisões em geral 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ESPECIALIZADO - CONTABILIDADE / CNMP / 2015 / FCC




	Q76.
	Contabilidade Geral / Escrituração de operações típicas 
	Contabilidade Geral / Escrituração de operações típicas 
	Contabilidade Geral / Escrituração de operações típicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q77.
	Contabilidade Geral / Erros de escrituração e suas correções 
	Contabilidade Geral / Erros de escrituração e suas correções 
	Contabilidade Geral / Erros de escrituração e suas correções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q78.
	Contabilidade Geral / Classificação das contas; Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Contabilidade Geral / Classificação das contas; Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Contabilidade Geral / Classificação das contas; Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q79.
	Contabilidade Geral / Critérios de avaliação do ativo e do passivo 
	Contabilidade Geral / Critérios de avaliação do ativo e do passivo 
	Contabilidade Geral / Critérios de avaliação do ativo e do passivo 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q80.
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; Levantamento do balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 e alterações (Lei das Sociedades por Ações) 
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; Levantamento do balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 e alterações (Lei das Sociedades por Ações) 
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; Levantamento do balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 e alterações (Lei das Sociedades por Ações) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q81.
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei no 6.404/1976; Apuração do lucro bruto e do lucro líquido 
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei no 6.404/1976; Apuração do lucro bruto e do lucro líquido 
	Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei no 6.404/1976; Apuração do lucro bruto e do lucro líquido 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q82.
	Contabilidade Geral / Apuração da receita líquida 
	Contabilidade Geral / Apuração da receita líquida 
	Contabilidade Geral / Apuração da receita líquida 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q83.
	Contabilidade Geral / Transferência do lucro líquido para reservas 
	Contabilidade Geral / Transferência do lucro líquido para reservas 
	Contabilidade Geral / Transferência do lucro líquido para reservas 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q84.
	Contabilidade Geral / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Contabilidade Geral / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Contabilidade Geral / Demonstração dos fluxos de caixa 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q85.
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 1.374/2011 / Características qualitativas da informação contábil-financeira útil; Elementos das demonstrações contábeis; Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 1.374/2011 / Características qualitativas da informação contábil-financeira útil; Elementos das demonstrações contábeis; Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 1.374/2011 / Características qualitativas da informação contábil-financeira útil; Elementos das demonstrações contábeis; Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - ECONOMIA / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q86.
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 803/1996 e alterações (Código de Ética Profissional do Contador) 
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 803/1996 e alterações (Código de Ética Profissional do Contador) 
	Contabilidade Geral / Resolução CFC no 803/1996 e alterações (Código de Ética Profissional do Contador) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q87.
	Contabilidade Pública / Conceito, objeto e regime; Campo de aplicação 
	Contabilidade Pública / Conceito, objeto e regime; Campo de aplicação 
	Contabilidade Pública / Conceito, objeto e regime; Campo de aplicação 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q88.
	Contabilidade Pública / Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC no 1111/2007 e alterações) 
	Contabilidade Pública / Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC no 1111/2007 e alterações) 
	Contabilidade Pública / Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC no 1111/2007 e alterações) 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q89.
	Contabilidade Pública / Legislação básica (Lei no 4.320/1964 e Decreto no 93.872/1986); NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
	Contabilidade Pública / Legislação básica (Lei no 4.320/1964 e Decreto no 93.872/1986); NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
	Contabilidade Pública / Legislação básica (Lei no 4.320/1964 e Decreto no 93.872/1986); NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q90.
	Contabilidade Pública / Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Portaria-Conjunta STN/MF- SOF/MPOG no 1/2011 
	Contabilidade Pública / Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Portaria-Conjunta STN/MF- SOF/MPOG no 1/2011 
	Contabilidade Pública / Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Portaria-Conjunta STN/MF- SOF/MPOG no 1/2011 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q91.
	Contabilidade Pública / Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
	Contabilidade Pública / Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
	Contabilidade Pública / Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q92.
	Contabilidade Pública / Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei no 4.320/1964 
	Contabilidade Pública / Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei no 4.320/1964 
	Contabilidade Pública / Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei no 4.320/1964 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q93.
	Contabilidade Pública / Lei no 8.666/1993 e alterações 
	Contabilidade Pública / Lei no 8.666/1993 e alterações 
	Contabilidade Pública / Lei no 8.666/1993 e alterações 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q94.
	Orçamento Público / Conceitos e princípios 
	Orçamento Público / Conceitos e princípios 
	Orçamento Público / Conceitos e princípios 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q95.
	Orçamento Público / Orçamento-programa 
	Orçamento Público / Orçamento-programa 
	Orçamento Público / Orçamento-programa 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q96.
	Orçamento Público / Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação 
	Orçamento Público / Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação 
	Orçamento Público / Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q97.
	Orçamento Público / O orçamento na Constituição de 1988 
	Orçamento Público / O orçamento na Constituição de 1988 
	Orçamento Público / O orçamento na Constituição de 1988 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q98.
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Plano Plurianual 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Plano Plurianual 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Plano Plurianual 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q99.
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei de Diretrizes Orçamentárias 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q100.
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei Orçamentária Anual 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei Orçamentária Anual 
	Orçamento Público / Processo de planejamento do orçamento / Lei Orçamentária Anual 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q101.
	Orçamento Público / Dívida ativa 
	Orçamento Público / Dívida ativa 
	Orçamento Público / Dívida ativa 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q102.
	Orçamento Público / Despesas de exercícios anteriores 
	Orçamento Público / Despesas de exercícios anteriores 
	Orçamento Público / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q103.
	Orçamento Público / Créditos adicionais 
	Orçamento Público / Créditos adicionais 
	Orçamento Público / Créditos adicionais 
	Fonte: ANALISTA DE FINANçAS E CONTROLE / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q104.
	Orçamento Público / Descentralização de créditos 
	Orçamento Público / Descentralização de créditos 
	Orçamento Público / Descentralização de créditos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AL / 2010 / FCC




	Q105.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Definições 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Definições 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Definições 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q106.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Limites e controle das despesas com pessoal 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Limites e controle das despesas com pessoal 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Limites e controle das despesas com pessoal 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q107.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Restos a pagar 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Restos a pagar 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Restos a pagar 
	Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q108.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Das Disponibilidades de Caixa 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Das Disponibilidades de Caixa 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Das Disponibilidades de Caixa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q109.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Preservação do Patrimônio Público 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Preservação do Patrimônio Público 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Preservação do Patrimônio Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q110.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Escrituração e Consolidação das Contas 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Escrituração e Consolidação das Contas 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Da Escrituração e Consolidação das Contas 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q111.
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Do Relatório de Gestão Fiscal 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Do Relatório de Gestão Fiscal 
	Orçamento Público / Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Do Relatório de Gestão Fiscal 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q112.
	Orçamento Público / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária – Constituição Federal 
	Orçamento Público / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária – Constituição Federal 
	Orçamento Público / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária – Constituição Federal 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q113.
	Orçamento Público / Conceito e finalidade do controle da Administração Pública 
	Orçamento Público / Conceito e finalidade do controle da Administração Pública 
	Orçamento Público / Conceito e finalidade do controle da Administração Pública 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q114.
	Auditoria / Normas de Auditoria Interna – Resolução CFC no 986/2003 (NBC TI 01 – Da auditoria interna) 
	Auditoria / Normas de Auditoria Interna – Resolução CFC no 986/2003 (NBC TI 01 – Da auditoria interna) 
	Auditoria / Normas de Auditoria Interna – Resolução CFC no 986/2003 (NBC TI 01 – Da auditoria interna) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q115.
	Auditoria / Auditoria no setor público federal 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal 
	Auditoria / Auditoria no setor público federal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/CE / 2012 / FCC




	Q116.
	Auditoria / Abrangência de atuação 
	Auditoria / Abrangência de atuação 
	Auditoria / Abrangência de atuação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q117.
	Auditoria / Formas e tipos 
	Auditoria / Formas e tipos 
	Auditoria / Formas e tipos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRE/PR / 2012 / FCC




	Q118.
	Auditoria / Normas relativas à opinião do auditor 
	Auditoria / Normas relativas à opinião do auditor 
	Auditoria / Normas relativas à opinião do auditor 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q119.
	Auditoria / Relatórios e pareceres de auditoria 
	Auditoria / Relatórios e pareceres de auditoria 
	Auditoria / Relatórios e pareceres de auditoria 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q120.
	Auditoria / Operacionalidade 
	Auditoria / Operacionalidade 
	Auditoria / Operacionalidade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q121.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Planejamento dos trabalhos 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Planejamento dos trabalhos 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Planejamento dos trabalhos 
	Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC




	Q122.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Programas de auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Programas de auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Programas de auditoria 
	Fonte: AUDITOR / TCE/SP / 2013 / FCC




	Q123.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Papéis de trabalho 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Papéis de trabalho 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Papéis de trabalho 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - CONTADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q124.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Testes de auditoria 
	Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC




	Q125.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Amostragem estatística em auditoria 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q126.
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis 
	Auditoria / Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria / Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q127.
	Auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q128.
	Auditoria / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II 
	Auditoria / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II 
	Auditoria / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q129.
	Matemática Financeira / Juros simples e juros compostos; Desconto 
	Matemática Financeira / Juros simples e juros compostos; Desconto 
	Matemática Financeira / Juros simples e juros compostos; Desconto 
	Fonte: ESPECIALISTA NA EDUCAçãO - ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q130.
	Matemática Financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, real, equivalente e aparente 
	Matemática Financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, real, equivalente e aparente 
	Matemática Financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, real, equivalente e aparente 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q131.
	Matemática Financeira / Valor Presente, Valor Futuro e Montante 
	Matemática Financeira / Valor Presente, Valor Futuro e Montante 
	Matemática Financeira / Valor Presente, Valor Futuro e Montante 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / DPE/RR / 2015 / FCC
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