
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q1.

A existência da polícia se justifica pela

imprescindibilidade dessa agência de segurança para a

viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras

palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a

sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção

de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua

importância na organização e garantia da reprodução das

normas legais, o Estado democrático não pode abdicar

dessa instituição.

Para que a atuação policial ocorra dentro dos

parâmetros democráticos, é essencial que haja a

implementação de um modelo de policiamento que

corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se

o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança.

No que tange às organizações policiais, falar em

participação na segurança pública envolve,

necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do

policiamento comunitário, o único modelo de policiamento

que define a participação social como um de seus

componentes centrais. Para analisar essa participação, é

preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de

policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de

controle social legítimo da atividade policial e se ela

produz uma participação equânime.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito

da segurança pública: programas impulsionados por instituições

policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

De acordo com o texto, a polícia atua a serviço do Estado

democrático, assegurando tanto o poder de coerção como a

manutenção do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q2.

O Departamento de Atendimento a Grupos

Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil de Sergipe atende a

um público específico, que frequentemente se torna vítima

de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais,

mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção

constante no DAGV, onde o atendimento ganha força e se

especializa diariamente.

A unidade surgiu como delegacia especializada em

setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a

grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas,

centralizam procedimentos relativos a crimes contra o

público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem

inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações

de queixas.



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

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

Predomina no texto a tipologia narrativa, a qual é adequada

ao propósito comunicativo de apresentar ao leitor um relato

linear e objetivo da história do DAGV desde o seu

surgimento até os dias atuais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/BA / 2013 / CESPE

Q3.

No Brasil, duas grandes concepções de segurança

pública opõem-se desde a reabertura democrática até o

presente: uma centrada na ideia de combate, outra, na de

prestação de serviço público.

A primeira concebe a missão institucional das polícias

em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os

criminosos, que são convertidos em inimigos internos. A

política de segurança é, então, formulada como estratégia de

guerra, e, na guerra, medidas excepcionais se justificam.

Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de

segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Esse

modelo é reminiscente do regime militar e, há décadas, tem

sido naturalizado, não obstante sua incompatibilidade com

a ordem constitucional brasileira. Nesses anos, o inimigo

interno anterior — o comunista — foi substituído pelo

traficante, como elemento de justificação do recrudescimento

das estratégias bélicas de controle social.

A segunda concepção está centrada na ideia de que a

segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e

cujo destinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais inimigo

a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática não

discrimina, não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas

favelas como domicílios invioláveis, respeita os direitos

individuais, independentemente de classe, etnia e orientação

sexual, não só se atendo aos limites inerentes ao estado

democrático de direito, mas entendendo que seu principal papel

é promovê-lo. A concepção democrática estimula a

participação popular na gestão da segurança pública, valoriza

arranjos participativos e incrementa a transparência das

instituições policiais. O combate militar é, então, substituído

pela prevenção, pela integração com políticas sociais, por

medidas administrativas de redução dos riscos e pela ênfase na

investigação criminal. A decisão de usar a força passa por

considerar não apenas os objetivos específicos a serem

alcançados pelas ações policiais, mas também, e

fundamentalmente, a segurança e o bem-estar da população

envolvida.

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Constituição Federal de

1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e

órgãos de execução das políticas. Internet: (com adaptações).

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens .

A expressão “não obstante” (L.13) poderia ser corretamente 

substituída por apesar de ou por embora, sem prejuízo para



a ideia original do período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q4.

Trabalhar é condição essencial, não somente pela

manutenção financeira, mas pela dignificação da vida. Trabalhar

constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão.

Tem a ver com realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar

sentido para os dias. “A importância do trabalho na vida do ser

humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades

básicas. O trabalho, por si só, é revelador da nossa humanidade, uma

vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si

mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é

exteriorizada através do ofício que realizamos”, afirma a psicóloga

organizacional Vanessa Rissi.

De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter

consequências negativas, que afetam a personalidade. “Em razão da

centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos

compreender as consequências negativas do não trabalho, da

inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se realizar como

homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga.

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar

do que se faz. Quem realiza o seu trabalho sem estar contente com

o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além

de ficar propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem

sentir prazer é sinônimo de sofrimento e de adoecimento. Um

trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais

prejuízos do que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao

causar sofrimento, cumpra a sua função de dignificar o homem.”25

“A sensação de bem-estar está ligada a características como

trabalho estimulante e desafiador, possibilidade de crescimento na

carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional

positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por

isso, tão importante quanto gostar do que se faz é desempenhar essa

função em um local que ofereça as condições necessárias.

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional,

1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, referentes às ideias e às estruturas linguísticas

apresentadas no texto acima.

Os vocábulos “prejuízos” e “benefícios” são acentuados de acordo

com a mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

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

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

outros elementos de sequenciação textual

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q5.

A existência da polícia se justifica pela 

imprescindibilidade dessa agência de segurança para a



viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras 

palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a 

sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção 

de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua 

importância na organização e garantia da reprodução das 

normas legais, o Estado democrático não pode abdicar 

dessa instituição. 

Para que a atuação policial ocorra dentro dos 

parâmetros democráticos, é essencial que haja a 

implementação de um modelo de policiamento que 

corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se 

o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança. 

No que tange às organizações policiais, falar em 

participação na segurança pública envolve, 

necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do 

policiamento comunitário, o único modelo de policiamento 

que define a participação social como um de seus 

componentes centrais. Para analisar essa participação, é 

preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de 

policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de 

controle social legítimo da atividade policial e se ela 

produz uma participação equânime.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito

da segurança pública: programas impulsionados por instituições

policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

A expressão “a polícia” presente em “da polícia” (■.1) é

retomada, ao longo do primeiro parágrafo do texto, por meio

das expressões “dessa agência de segurança” (■.2), “sua”

(■.5), “seu” (■.6), “sua” (■.6) e “dessa instituição” (■.9).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q6.

Texto 13A1AAA

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito 

de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição 

de condenados foi-se extinguindo. Em algumas dezenas 

de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava 

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: 

igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, 

acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos 

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos 

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes 

com assassinos, invertendo no último momento os papéis, 

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. 

A punição vai-se tornando a parte mais velada do 

processo penal, provocando várias consequências: deixa o 

campo da percepção quase diária e entra no da consciência 

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua 

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar 

o homem do crime, e não mais o abominável teatro.



Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados 

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. 

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, 

as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente 

ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio 

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as 

perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e 

desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são 

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e 

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no 

crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da 

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas. 

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz 

outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais 

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena, 

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças 

e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento 

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da 

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração 

penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á, 

no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de 

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um 

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o 

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação 

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as 

instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da 

sentença.

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

13A1AAA, julgue os itens a seguir.

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto,

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao

termo “tal rito” (R.7).

• CERTO

• ERRADO

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

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

oração

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q7.

A existência da polícia se justifica pela 

imprescindibilidade dessa agência de segurança para a 

viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras 

palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a 

sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção 

de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua 

importância na organização e garantia da reprodução das 

normas legais, o Estado democrático não pode abdicar 

dessa instituição. 

Para que a atuação policial ocorra dentro dos 

parâmetros democráticos, é essencial que haja a 

implementação de um modelo de policiamento que 

corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se 

o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança. 

No que tange às organizações policiais, falar em 

participação na segurança pública envolve, 

necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do 

policiamento comunitário, o único modelo de policiamento



que define a participação social como um de seus 

componentes centrais. Para analisar essa participação, é 

preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de 

policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de 

controle social legítimo da atividade policial e se ela 

produz uma participação equânime.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito

da segurança pública: programas impulsionados por instituições

policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 4, o termo “como” estabelece uma comparação de

igualdade entre o que se afirma no primeiro período do texto

e a informação presente na oração “a sua ausência culminaria

na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas”

(■. 4 a 6).

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q8.

A existência da polícia se justifica pela

imprescindibilidade dessa agência de segurança para a

viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras

palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a

sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção

de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua

importância na organização e garantia da reprodução das

normas legais, o Estado democrático não pode abdicar

dessa instituição.

Para que a atuação policial ocorra dentro dos

parâmetros democráticos, é essencial que haja a

implementação de um modelo de policiamento que

corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se

o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança.

No que tange às organizações policiais, falar em

participação na segurança pública envolve,

necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do

policiamento comunitário, o único modelo de policiamento

que define a participação social como um de seus

componentes centrais. Para analisar essa participação, é

preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de

policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de

controle social legítimo da atividade policial e se ela

produz uma participação equânime.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito

da segurança pública: programas impulsionados por instituições

policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

A eliminação da vírgula logo após “legais” (■.8) prejudicaria

a correção gramatical do texto.

• CERTO



• ERRADO

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

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

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q9.

Texto CB2A2BBB

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua

complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,

além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva

do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no

serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,

em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o

estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está

“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação

que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e

valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do

que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos

que, em última análise, influenciam os resultados da

administração, e não apenas seus processos. Além disso,

a OCDE compreende um sistema de integridade como um

conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de

controle e de regulamentações que visem à promoção da

integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes

que violem os princípios éticos.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às

atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade

e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de

determinada organização.25

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

Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,

julgue os itens subsequentes.

A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do

risco de atitudes que violem os princípios éticos” (R. 20 e 21)

seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada

no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao

termo “risco”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q10.

Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas, 

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim 

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil 

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais 

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul, 

o Nudetective. 

O programa executa em minutos uma busca que 

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo



pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, 

smartphones e demais mídias de armazenamento. 

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas 

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash 

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção 

de imagens apresentou mais de 90% de acerto. 

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já 

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto 

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela 

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos 

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes 

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele. 

Começava a revolução em termos de investigação criminal 

de pornografia infantil. 

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o 

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que 

economiza tempo e dinheiro. 

A licença de uso do software, que é programado em 

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e 

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca 

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar 

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não 

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa 

ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam. 

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi 

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

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

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta”

(R.20) manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no

trecho, o vocábulo “a” antecede palavras no feminino.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

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

Q11.

Texto III

O Decreto n.o 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 

primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a justiça eleitoral no 

Brasil, com funções contenciosas e administrativas. Eram seus 

órgãos: um Tribunal Superior (de justiça eleitoral — o decreto 

não menciona justiça eleitoral), na capital da República; um 

tribunal regional, na capital de cada estado, no DF e na sede do 

governo do território do Acre, além de juízes eleitorais nas 

comarcas e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça 

eleitoral — com jurisdição em todo o território nacional, 

compunha-se de oito membros efetivos e oito substitutos, e era 

presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF). A ele se somavam dois membros efetivos e dois 

substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, além de dois 

efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os 

desembargadores da Corte de Apelação do DF. Por fim, 

integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, 

escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze



cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos 

requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre 

seus membros, elegia o Tribunal Superior, em escrutínio 

secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a 

designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para 

exercer as funções do Ministério Público, tendo este último a 

denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. Em 

relação a esse cargo, nota-se uma peculiaridade, à época da 

criação do Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça 

eleitoral não era o procurador-geral da República, mas sim um 

membro do próprio tribunal.

As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais.

Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação,2008, p. 11. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

Com referência às estruturas linguísticas do texto III, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical do texto seria preservada caso se pospusesse, na linha 12, o pronome “se” à forma verbal

“somavam”, da seguinte forma: somavam-se.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto / Substituição de palavras ou de trechos de texto

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q12.

A existência da polícia se justifica pela

imprescindibilidade dessa agência de segurança para a

viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras

palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a

sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção

de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua

importância na organização e garantia da reprodução das

normas legais, o Estado democrático não pode abdicar

dessa instituição.

Para que a atuação policial ocorra dentro dos

parâmetros democráticos, é essencial que haja a

implementação de um modelo de policiamento que

corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se

o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança.

No que tange às organizações policiais, falar em

participação na segurança pública envolve,

necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do

policiamento comunitário, o único modelo de policiamento

que define a participação social como um de seus

componentes centrais. Para analisar essa participação, é

preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de

policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de

controle social legítimo da atividade policial e se ela

produz uma participação equânime.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito

da segurança pública: programas impulsionados por instituições

policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical e os sentidos do texto serão 

preservados caso se reescreva o último período do texto da 

seguinte forma: Para analisar essa participação, é preciso 

verificar se ela funciona como controle social legítimo da 

atividade policial e se acaso ela produz uma participação



equânime.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial / Adequação da linguagem ao tipo de documento; Adequação do formato do texto ao gênero

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q13.

Com relação a comunicações oficiais, julgue o item a seguir, com

base nos preceitos do Manual de Redação da Presidência da

República.

Entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o

funcionamento dos órgãos públicos, o que só será alcançado

se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada.

O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja principal

finalidade é a de informar com clareza e objetividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q14.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício

do poder diretamente pelo povo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q15.

Julgue os itens seguintes, acerca da supremacia da Constituição e

da aplicabilidade das normas constitucionais.

A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada

não só do ponto de vista jurídico, mas também do social,

ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação

pela população.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Ação direta de inconstitucionalidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q16.

A respeito dos direitos fundamentais e do controle de

constitucionalidade, julgue os itens que se seguem.

Regulamento que disponha sobre o licenciamento ambiental de

cemitérios tem caráter autônomo e abstrato, razão por que o

STF admite ação direta de inconstitucionalidade contra esse

tipo de norma.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Ação declaratória de constitucionalidade

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

Q17.

Julgue os itens seguintes, relativos ao controle de

constitucionalidade.

Desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o

elenco de legitimados à propositura da ação declaratória de

constitucionalidade passou a ser diverso do rol de credenciados

à propositura da ação direta de inconstitucionalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Controle de constitucionalidade das leis

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q18.

São poderes da União, independentes e harmônicos

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa

independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de

ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas

pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo

Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de

inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder

Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

O controle da inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer

por meio do mandado de injunção ou da ação direta de

inconstitucionalidade por omissão, a qual pode ser proposta

por ministério público estadual, que é constitucionalmente um

dos legitimados ativos.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q19.

Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e deveres

individuais e coletivos e às garantias constitucionais.

Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de

conduta como crime deve ser feita por meio de lei em

sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido

formal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q20.

Uma associação, com o objetivo de pleitear direitos

relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma

manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para

maior visibilidade e aderência.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

As associações, em regra, não precisam de autorização da

administração pública para reunir-se, assim como para a

sua criação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q21.

A respeito dos direitos fundamentais e do controle de

constitucionalidade, julgue os itens que se seguem.

Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que

garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de

eficácia contida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE



Q22.

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais

constitucionalmente assegurados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será

submetido à identificação criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q23.

No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item.

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida

pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas

coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito

federal, estadual, distrital e no municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q24.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Será compartilhado o domínio de rio que banhe mais de um

estado-membro, pertencendo a cada um deles a parte que

adentrar o seu território.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q25.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Caso não exista lei federal que disponha normas gerais

relativas a tecnologia, os estados poderão exercer a

competência legislativa plena, necessária ao atendimento de

suas peculiaridades.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e Territórios

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q26.

Um cidadão brasileiro deseja impedir a construção de uma

usina nuclear em determinado estado da Federação no qual ele tem

domicílio. Nesse sentido, ele ajuizou ação civil pública na justiça

comum amparado pelos seguintes argumentos: a garantia do direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

o princípio da equidade intergeracional e do desenvolvimento

sustentável e, ainda, a impossibilidade da construção, visto que há

um cemitério na área em que se deseja construir a usina.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem, com base em aspectos legais a ela relacionados.

O estado-membro não poderá propor nem aprovar legislação

que autorize a criação da usina nuclear, porque, caso o faça,

essa lei será declarada inconstitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q27.

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

As leis orgânicas dos municípios podem criar conselhos

ou órgãos de contas municipais para exercer o controle

externo do Poder Executivo municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q28.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.



O concurso público foi necessário porque se tratava de

provimento de cargo público na administração direta; seria

dispensável se a contratação fosse para emprego público na

administração indireta federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: OFICIAL DE INTELIGêNCIA - ÁREA 1 / ABIN / 2018 / CESPE

Q29.

No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue

os itens a seguir.

A Constituição vigente proibiu o efeito repique, ato de

computar uma vantagem pecuniária sobre outra — em cascata

—, inclusive para os proventos de aposentadoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente, Vice-Presidente da República: Atribuições e responsabilidades

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q30.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado

Fonte: ASSISTENTE EM CIêNCIA E TECNOLOGIA I - TEMA VII/ APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TéCNICO / MCTI / 2012 / CESPE

Q31.

Julgue os itens que se seguem, acerca de agentes públicos e poderes

administrativos.

O ministro de Estado é considerado agente honorífico, por

desempenhar função que exige, para sua nomeação pelo

presidente da República, ilibada conduta e honradez

inquestionável.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições



Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema tributário, ao

sistema financeiro, ao orçamento público e ao controle externo

conforme as disposições da CF.

Cabe ao Congresso Nacional exercer, entre outras

competências, a fiscalização contábil da União, mediante

controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q33.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

O presidente da República, embora nomeie os ministros que

compõem o Supremo Tribunal Federal, não interfere na função

jurisdicional desse órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q34.

Julgue os seguintes itens, relativos ao controle da administração

pública.

A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e

patrimonial da administração pública federal sob os aspectos

de legalidade, legitimidade e economicidade integra o controle

externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio

do TCU.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q35.

A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue os

itens a seguir.



As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detêm

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q36.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do

Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por

razões de interesse público, mediante decisão fundamentada do

chefe da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q37.

Com base na Constituição Federal, julgue os itens a seguir, relativos

à organização do Estado e aos Poderes da União e às funções

essenciais à justiça.

O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça

e os Tribunais Superiores são órgãos do Poder Judiciário, com

jurisdição em todo o território nacional e sede na Capital Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Organização e competências

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q38.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de

primeiro e de segundo graus.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça



Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,

originariamente, ações contra o CNJ.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q40.

No que se refere ao procurador-geral da República, aos demais

procuradores-gerais e às garantias dos membros do Ministério

Público da União, julgue os itens seguintes.

Somente depois de aprovado pelo Senado Federal, o

procurador-geral da República deverá ser nomeado pelo

presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q41.

Acerca das funções essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

A fim de garantir assistência jurídica integral aos necessitados,

o Estado federado poderá optar por criar a defensoria

pública local ou firmar convênio exclusivo e obrigatório

com a Ordem dos Advogados do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q42.

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os

itens subsequentes.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores

públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente

concedida aos magistrados.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem econômica e financeira / Atividade econômica do Estado; princípios das atividades econômicas; propriedades da

ordem econômica

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q43.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

Lei pode estabelecer condições para o exercício de certas

atividades econômicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q44.

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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q45.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

A existência de roteiros-padrão a serem seguidos na execução

de tarefas em um órgão público guarda similaridade com

procedimentos típicos da teoria clássica da administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q46.



No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q47.

A respeito da extinção de atos administrativos, julgue os

próximos itens.

Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo

jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Conceito e Espécies

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q48.

Considerando o disposto nas Leis n.o 8.112/1990 e nº 8.429/1992,

julgue os itens que se seguem, acerca dos agentes públicos.

De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade

administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas

em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que

sem remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q49.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q50.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou

por decreto do presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Vacância

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q51.

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios

da administração pública, julgue os próximos itens.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser

motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Remuneração

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q52.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as

seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,

incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,

nas condições indicadas em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Direitos e deveres

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q53.



PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Responsabilidade

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q54.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes Públicos / Processo administrativo disciplinar

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q55.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá

proferir sua decisão a respeito da responsabilidade de servidor

no prazo de vinte dias, contados do recebimento do processo.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q56.

Acerca do poder de polícia — poder conferido à administração

pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades

individuais em função do interesse público —, julgue os

próximos itens.

São características do poder de polícia a discricionariedade, a

autoexecutoriedade e a coercibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q57.

A respeito dos agentes públicos e dos poderes da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Quando um servidor detentor de cargo de chefia assina

expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado

por servidor subordinado, está caracterizada uma expressão do

poder hierárquico.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q58.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

O poder disciplinar da administração pública é considerado

discricionário nos procedimentos previstos para apuração

de faltas administrativas, tendo em vista que não existem

regras rígidas, por exemplo, para considerar a gravidade

da infração e arbitrar uma pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar



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

Q59.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Uso e abuso de poder

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q60.

Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens a seguir.

O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas

situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele

que a lei lhe permitiu.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q61.

No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: O TCE/PA alugou várias salas de aula

de uma escola privada para a realização do curso de formação

de seus novos servidores. Assertiva: Nessa situação, o ato de

locação, ainda que seja regido pelo direito privado,

é considerado um ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação, regulamentação e controle

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q62.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.



A encampação é a denominação dada a uma forma de se

extinguir a concessão para a prestação de serviço público

e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de

atuação culposa do concessionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q63.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q64.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Direitos do usuário

Fonte: INFORMáTICA E GESTãO DA INFORMAçãO / IJSN/ES / 2010 / CESPE

Q65.

Qualidade no serviço público é um tema que vem despertando a

atenção de muitos estudiosos. Melhorar a qualidade dos serviços

prestados aos cidadãos, como resultado da adoção de uma

administração pública gerencial, flexível, eficiente e aberta ao

controle social e aos resultados, é hoje uma questão de consenso. Acerca das relações públicas e da qualidade do atendimento ao

público, julgue os itens a seguir.

O cumprimento da missão e visão da organização, no que se

refere a servir ao público, deve ser motivador das ações de

atendimento ao público.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q66.

Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma

cidade determinou a realização de diligências para apurar delito

de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os

agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia.

Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do

crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes,

foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi

levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura

de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a

suposta ilicitude nos atos praticados.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes.

A apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes

dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q67.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No

curso do processo, o representante legal da sociedade foi

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A

decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs

recurso administrativo.

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de

processo administrativo.

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q68.

No que se refere aos institutos da centralização, da 

descentralização e da desconcentração, julgue os itens a seguir.



A diferença preponderante entre os institutos da

descentralização e da desconcentração é que, no primeiro, há

a ruptura do vínculo hierárquico e, no segundo, esse vínculo

permanece.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q69.

Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens que

se seguem.

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo

que a administração indireta é composta por entidades

dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias,

que são destinadas a executar serviços públicos de natureza

social e atividades administrativas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q70.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas

por lei e têm capacidade de autoadministração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

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

Q71.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q72.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade

jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei,

possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou

pluripessoais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q73.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima,

as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas

de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q74.

No que tange às organizações sociais e aos serviços sociais

autônomos, julgue os itens seguintes.

Embora não integrem a administração pública, os serviços

sociais autônomos, ou pessoas de cooperação governamental,

são pessoas jurídicas de direito público que produzem

benefícios para grupos sociais ou categorias profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q75.



O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada

organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto

social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado

contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades,

ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba

pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou,

sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de

atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com

o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa

utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida

pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao

tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida

cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado

e do servidor público que o havia auxiliado.

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

Uma OS, como é o caso da mencionada nessa situação

hipotética, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins

lucrativos que integra a administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público

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

Q76.

Acerca das organizações da sociedade civil de interesse

público (OSCIP) e dos atos administrativos, julgue os itens

seguintes.

Situação hipotética: Após celebrar termo de parceria com a

União e receber recursos públicos, determinada OSCIP

anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de

material necessário à consecução dos objetivos do ajuste.

Assertiva: Nessa situação, para efetivar a contratação de

terceiros, a OSCIP deverá realizar licitação pública na

modalidade concorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q77.

No que se refere aos princípios que regem o procedimento

licitatório, julgue os itens a seguir, com base nas disposições da

Lei nº 8.666/1993.

Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações,

a exigência de qualificação técnica.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q78.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

A convocação dos interessados em participar de pregão

eletrônico deve ser feita exclusivamente por meio de

mecanismos eletrônicos de acesso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto federal no 7.892/2013 e Decreto distrital no 34.509/2013 (Sistema de Registro

de Preços)

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q79.

Com base nos dispositivos do Decreto nº 7.892/2013, que

regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o próximo item.

Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver

acima do praticado pelo mercado, o registro de preço desse

fornecedor será cancelado caso ele não concorde em reduzir

o preço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): Lei federal no 12.462/2011;

Decreto federal no 7.581/2011

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q80.

Julgue os itens subsecutivos, com fundamento nas disposições

do regime diferenciado de contratações públicas.

Em relação ao modo de disputa, poderá ser utilizado tanto

o modo aberto quanto o modo fechado, sendo vedada

qualquer combinação entre esses modos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Acesso à informação / Lei federal no 12.527/2011, Lei distrital no 4.990/2012 e Decreto distrital no 34.276/2013

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

Q81.



Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

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

Como trabalha em uma autarquia federal, conforme a

Lei nº 12.527/2011, Maria não está obrigada a responder

eventuais pedidos de acesso às informações sobre o trabalho

de restauração das pinturas e de reforma do local de

exposição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, interpretação e integração das leis

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q82.

Considerando o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro a respeito da vigência da norma jurídica, da interpretação

das leis e da eficácia da lei no espaço, julgue os itens a seguir.

Em caso de lacuna normativa, a revogação de uma lei opera

efeito repristinatório automático.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo e no espaço

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q83.

Uma nova lei, que disciplinou integralmente matéria antes

regulada por outra norma, foi publicada oficialmente sem

estabelecer data para a sua entrada em vigor e sem prever prazo

de sua vigência. Sessenta dias após a publicação oficial dessa

nova lei, foi ajuizada uma ação em que as partes discutem um

contrato firmado anos antes sobre o assunto objeto das referidas

normas.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os

seguintes itens, com base na Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

No momento do ajuizamento da ação, a nova lei já estava em

vigor.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Existência, Persnonalidade, Capacidade, nome e estado

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q84.

A respeito das condições para o exercício de atividade comercial,

julgue os itens subsequentes.

O incapaz é impedido de iniciar atividade empresarial

individual, mas poderá, excepcionalmente, ser autorizado a

dar continuidade a atividade empresária preexistente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q85.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração

do prenome e do gênero (sexo) no registro civil de pessoas

transgênero somente poderá ser realizada se houver

autorização judicial e comprovação da realização de cirurgia

de transgenitalização pelo(a) interessado(a).

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições gerais; Constituição

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q86.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Se houver capacidade legal e manifestação expressa por

escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações e fundações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE



Q87.

Determinada associação civil ajuizou ação indenizatória em face de uma sociedade empresária jornalística, com o intuito de receber indenização por danos

materiais e morais decorrentes de publicação de reportagem com informações falsas, cujo único objetivo era macular a imagem e a credibilidade da associação

civil, conforme ficou provado no processo.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

Na situação em apreço, para fixar o valor da condenação pelos

danos materiais, o juiz deve considerar os denominados danos

hipotéticos ou eventuais, pois, ainda que não tenha sido

comprovado efetivo prejuízo material, presume-se que

a conduta ilícita causou lesão à associação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Domicílio

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q88.

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, dos fatos e negócios

jurídicos e do disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro, julgue os seguintes itens.

A definição do domicílio do servidor público depende de seu

ânimo definitivo para estabelecer residência em determinado

lugar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Bens públicos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q89.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

O uso comum dos bens públicos deve ser sempre gratuito;

por isso, a cobrança de valores por sua utilização caracteriza

violação ao interesse social.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais

Fonte: AUDITOR / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q90.

Com relação a bens, fato e negócio jurídico, julgue os itens 

seguintes.



Pessoa que formalizar negócio jurídico com indivíduo

relativamente capaz e, posteriormente, arrepender-se da

negociação poderá alegar a falta de capacidade do outro

contratante para exigir a nulidade do negócio firmado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q91.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Para a imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos

a coisas fungíveis entre si e consistir em obrigações líquidas e

vencidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Prescrição e Decadência / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q92.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava

em seu carro um passageiro, por simples cortesia, quando, por

descuido, colidiu de frente com uma árvore às margens da

pista. Assertiva: A embriaguez do motorista não atrai a

responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais

causados ao passageiro, posto que o transporte por simples

cortesia é ato gratuito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos ilícitos

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q93.

Acerca da prescrição, da decadência, das obrigações e da

responsabilidade civil, julgue os itens que se seguem.

O autor de ato ilícito que resulte em obrigações é considerado

em mora a partir do momento em que pratica o ato.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Contratos em geral

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q94.

Considerando o que dispõe o Código Civil acerca de negócios

jurídicos e contratos, julgue os itens a seguir.

Nos contratos onerosos, a responsabilidade do alienante pela

evicção pode ser excluída por convenção das partes em

cláusula expressa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Transmissão das obrigações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q95.

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação

jurídica, julgue os itens.

Caso o credor da relação jurídica ceda seu crédito a terceiro, a

ausência de notificação do devedor implicará a inexigibilidade

da dívida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Adimplemento das obrigações

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q96.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Na interpretação sistemática de lei, o intérprete busca o sentido

da norma em consonância com as que inspiram o mesmo ramo

do direito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Responsabilidade civil

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE



Q97.

Julgue os itens seguintes, relativos à desconsideração da

personalidade jurídica, à responsabilidade civil e à ausência.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições

bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos

— danos causados por fraudes ou delitos praticados por

terceiros, como o recebimento de empréstimos mediante

fraude —, responsabilidade que decorre do risco do

empreendimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Casamento

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

Q98.

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue

os itens subsequentes.

A existência de estado gravídico é hipótese excepcional de

permissão para casamento de pessoa que não tenha atingido a

idade núbil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Relações de parentesco

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q99.

Julgue os próximos itens, relativos a atos unilaterais, comodato e

responsabilidade civil.

De acordo com o entendimento do STJ, os pais que não

exercem autoridade de fato sobre o filho menor, ainda que

detenham o poder familiar, não respondem por ato ilícito

praticado pelo filho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Alimentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q100.

Julgue os itens, relativos ao direito obrigacional e à

responsabilidade civil.

Em situações excepcionais elencadas em dispositivo do Código Civil, é possível que o credor de uma obrigação de alimentos

ceda o seu crédito a terceiro.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / União estável

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q101.

Com relação a contratos, união estável e improbidade

administrativa, julgue os itens subsequentes.

A relação afetiva não eventual, pública, contínua e duradoura

e estabelecida com o objetivo de constituição de família, entre

pessoas já casadas, não configura união estável, ainda que cada

uma delas esteja separada de fato de seu respectivo cônjuge.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Tutela e curatela

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q102.

Com referência a tutela, curatela, ausência, casamento, relações de

parentesco e sucessão, julgue os próximos itens.

Apesar de não reconhecer a personalidade do nascituro, o Código Civil põe a salvo os seus direitos desde a concepção. Nesse sentido, na hipótese de

interdição de mulher grávida, o

curador desta será também o curador do nascituro.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Princípios constitucionais do processo civil / Princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos (princípios do

contraditório, da ampla defesa e do juiz natural)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ÁREA: JULGAMENTO / TCE/PE / 2017 / CESPE

Q103.

Com relação às normas processuais, julgue os itens seguintes.

Os princípios gerais do direito são enunciados gerais e

universais que orientam a compreensão do sistema jurídico, em

sua aplicação e integração, estando estas positivadas ou não.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q104.



Com relação ao litisconsórcio, às nulidades e à atuação do juiz no

processo civil, julgue os itens a seguir, de acordo com o CPC e com

a jurisprudência dos tribunais superiores.

Se, ao examinar processo judicial que lhe foi distribuído, o

magistrado verificar que é amigo íntimo do autor da demanda,

deverá declarar-se impedido.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q105.

A respeito de mandado de segurança, ação civil pública, ação de

improbidade administrativa e reclamação constitucional, julgue os

itens que se seguem.

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o

trânsito em julgado de decisão obsta o manejo de reclamação

constitucional pela parte prejudicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação popular

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q106.

Julgue os itens subsequentes, relativos à improcedência liminar do

pedido e ao cumprimento de sentença.

Situação hipotética: Um ente do poder público federal firmou

contrato de concessão de serviço de transporte de passageiro

interestadual com uma empresa privada em desobediência

às regras que exigem concorrência pública. Assertiva: Nesse

caso, segundo interpretação do Superior Tribunal Federal, uma

pessoa jurídica de direito privado que atue no ramo e que

demonstre ter interesse em explorar tal serviço terá

legitimidade ativa para propor ação popular com o fim de obter

a declaração de nulidade do referido contrato de concessão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação civil pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q107.

A respeito de mandado de segurança, ação popular, ação civil 

pública e ação de improbidade administrativa, julgue os itens 

a seguir.



Na hipótese de abandono de ação civil pública proposta

por associação, poderá a Defensoria Pública assumir a

titularidade ativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Lógica de primeira ordem

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q108.

Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram

de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos

quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser

examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros

selecionados estiveram em A ou em B, nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram

em A e em B.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que

se seguem.

Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram

em A.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q109.

Julgue os próximos itens, acerca da seguinte proposição:

P: “A nomeação do novo servidor público ocorre para

reposição de vacância em área essencial, ou o candidato

aprovado não será nomeado”.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição:

“Não é verdade que o candidato aprovado será nomeado,

a não ser que a nomeação do novo servidor público ocorra

para reposição de vacância em área essencial”.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q110.

Texto CB1A6AAA



A centralidade das relações entre a argumentação e a

questão da autoridade tornou-se, nos nossos dias, ainda mais

evidente, com a especialização dos saberes e com a emergência da

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

sociedade levou a que se incrementasse a especialização, e esta —

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

figuras de autoridade. Não estamos aptos a inspecionar, por nós

próprios, provas em todos os domínios da atividade humana, logo,

fazemos a melhor coisa que nos é possível fazer: confiamos em

especialistas devidamente credenciados.

Charles Arthur Willard. A theory of argumentation. Tuscaloosa, Alabama, EUA:

The University of Alabama Press, 1989, p. 227 (com adaptações).

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

mentem. Logo, se eles disserem, por exemplo, que o melhor

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Equivalências

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

Q111.

Para apostar em um jogo de cartas, os amigos A, B, C e D

receberam fichas de 3 cores diferentes, na sequência mostrada

na tabela acima. A partir dessas informações e dos dados

apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.

Ao final da 12.ª rodada de distribuição, B e C receberam as

mesmas quantidades de fichas de todas as cores.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE



Q112.

Em um processo de coleta de fragmentos papilares

para posterior identificação de criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h

e de 9 h às 10 h.

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

Considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser

escolhida para atender no horário das 8 h. Nessa situação,

a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas

para fazer esse atendimento é inferior a 110.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q113.

O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação

de 200 papiloscopistas, no que diz respeito às tarefas por eles

executadas de identificação de vítimas e de descobertas

de crimes de falsificação, foi o seguinte:

√ 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos

ao executar qualquer uma dessas tarefas;

√ 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar

pelo menos uma dessas tarefas.

Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam

à pesquisa, julgue os itens seguintes.

Menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos

ao executar alguma das duas tarefas mencionadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q114.

Considerando que um auditor fiscal encarregado de analisar

indícios de irregularidades em obras de um determinado estado

tenha analisado 50 obras e constatado irregularidades em 40 delas,

julgue os itens a seguir.

Mais de 70% das obras auditadas apresentaram irregularidades.

• CERTO

• ERRADO



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

Controle da Administração Pública / Controle interno e externo. Conceito, tipos e formas de controle

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q115.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

Contrato de direito privado firmado em igualdade de condições

pela administração pública com particular não pode ser

anulado unilateralmente.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Controle parlamentar

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q116.

No que se refere a tipos e formas de controle, julgue os itens a

seguir.

O julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente

da República compete à Câmara dos Deputados, com o auxílio

do controle interno.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Controle administrativo

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q117.

No que se refere ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), julgue os itens subsequentes.

O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública

informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas

envolvidas em atividades consideradas suspeitas.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Controle judicial

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q118.

A administração pública, além de estar sujeita ao controle 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre 

seus próprios atos. 



 

Tendo como referência inicial essas 

informações, julgue os itens a seguir, acerca do controle da 

administração pública. 

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos

atos discricionários exarados pela administração pública,

devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade

desses atos.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q119.

Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma

cidade determinou a realização de diligências para apurar delito

de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os

agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia.

Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do

crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes,

foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi

levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura

de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a

suposta ilicitude nos atos praticados.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes.

A prisão ilegal do suspeito, por caracterizar ato praticado

contra particular, não configurou a prática de ato ímprobo,

que é aquele praticado em prejuízo da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Tribunais de contas: funções, competências, jurisdição, natureza jurídica e eficácia das decisões

Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q120.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle da Administração Pública / Regimento Interno do TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990)



Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q121.

Com base na Lei Orgânica do TCDF (LODF), no Regimento Interno e no Código de Ética do Auditor de Controle Externo do TCDF, julgue os itens

subsequentes.

Segundo o Regimento Interno do TCDF, o auditor terá as

garantias, os vencimentos e os impedimentos do conselheiro,

e, quando o substituir, terá as mesmas garantias, vencimentos

e impedimentos de desembargador do TJDFT.

• CERTO

• ERRADO

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

Lei Orgânica do Distrito Federal / Fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização dos

Poderes; Tributação e orçamento do Distrito Federal; Ordem econômica do Distrito Federal

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q122.

Ainda no que se refere à LODF, julgue os seguintes itens.

Para prestar determinado serviço público sob regime de

permissão, o governo do DF, segundo a LODF, estará

dispensado de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / A lei penal no tempo e no espaço

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

Q123.

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal,

julgue os itens seguintes.

Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de

dois anos para três anos dos crimes punidos com pena máxima

inferior a um ano.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q124.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, 

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos 

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, 

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro 

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos 

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada 

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,



prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local. 

 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens 

subsequentes. 

Como as ações paralelas de João, Pedro e Ana — agentes

diversos — lesionaram o mesmo bem jurídico, constata-se a

ocorrência da autoria colateral, haja vista que o resultado foi

previamente planejado em conjunto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q125.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Na situação descrita, está presente a hipótese de participação

necessária imprópria.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q126.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na

legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores

a respeito de aplicação de pena, cominação de penas, regime de

penas, medidas de segurança e livramento condicional.

Bruna, de vinte e quatro anos de idade, processada e julgada

pela prática do crime de latrocínio, foi absolvida ao final

do julgamento, por ter sido considerada inimputável, apesar

de sua periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna

sido absolvida, o juiz pode impor-lhe medida de segurança.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q127.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal

pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito

mesmo que a vantagem auferida pelo agente não seja de

natureza econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crimes contra a administração pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q128.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável,

ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe

todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais.

O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia,

quando da abordagem policial, já não mais portava a arma

utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente

responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável

a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a

caracterização da correspondente majorante do crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q129.

Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma 

cidade determinou a realização de diligências para apurar delito 

de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os 

agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia. 

Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do 

crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes, 

foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi 

levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura 

de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a 

suposta ilicitude nos atos praticados. 

 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens



seguintes. 

De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ,

eventual punição dos agentes de polícia no âmbito

administrativo não impedirá a aplicação a eles das penas

previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crimes previstos na Lei nº 8.666/1993

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q130.

A respeito de tipicidade, ilicitude, imputabilidade e crimes previstos

na Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens seguintes.

O erro relativo à ilicitude do fato penalmente relevante, se

inevitável, isentará de culpa o agente; se evitável, poderá

diminuir a pena de um sexto até dois terços.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 10.028/2000.

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q131.

Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas

vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que

ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e

entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele

adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não

foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram

se apossar das peças conforme o planejado; entretanto, como não

foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a

casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e

persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência

materna, até a semana seguinte.

Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética

venha a ser descoberto, julgue os itens que se seguem, com

fundamento na legislação pertinente.

A mãe de Vera responderá pelo crime de favorecimento real,

não sendo cabível isenção de pena em razão do parentesco.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Controles internos segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE



Q132.

Tendo como referência os conceitos relacionados a auditoria

governamental adotados por entidades internacionais, julgue os

itens a seguir.

Para o COSO, uma das situações capazes de impedir que o

controle interno proporcione segurança absoluta à organização

é a limitação resultante de adequação dos objetivos

estabelecidos como condição prévia ao controle interno.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Auditoria interna e externa

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA II / ANP / 2013 / CESPE

Q133.

Em relação à natureza, campo de atuação e noções básicas de

auditoria interna e externa, julgue os itens subsequentes.

Com a evolução da atividade empresarial e o crescimento da

captação de recursos de terceiros, os investidores precisam

conhecer a posição financeira e patrimonial das entidades, o

que ocorre por meio do parecer emitido pela auditoria interna

das entidades a respeito da adequação das demonstrações

contábeis.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q134.

Tendo como referência os conceitos relacionados a auditoria

governamental adotados por entidades internacionais, julgue os

itens a seguir.

No entendimento da INTOSAI, a auditoria de conformidade

está focada na aderência das atividades ou operações

realizadas a critérios referenciais, que podem ser tanto normas

legais como políticas adotadas ou mesmo princípios que

norteiam as boas práticas da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Normas de auditoria governamental (NAG) aplicáveis ao controle externo (Resolução-TCDF no 220/2011)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE

Q135.

Em relação às fases, aos objetivos e às técnicas de auditoria, julgue 

os itens subsecutivos.



De acordo com as definições do COSO I (Committe of

sponsoring organizations of the Treadway Commission), a

monitoração de riscos em relação ao alcance de objetivos da

entidade é dirigida apenas para riscos de origem financeira,

não sendo um relevante instrumento de gerenciamento de

riscos para subsidiar a governança corporativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal / Parte Geral (aprovado pela Decisão Administrativa no

41/2011)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q136.

A respeito das normas de auditoria governamental estabelecidas

pela INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) e pelo TCDF, julgue os itens a seguir.

É responsabilidade dos tribunais de contas garantir que todas

as pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da administração

de bens ou valores públicos prestem contas dos recursos

utilizados nos prazos e nas condições estabelecidas por lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Amostragem estatística em auditoria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE

Q137.

A respeito das normas de auditoria aplicáveis ao setor público,

julgue os itens subsequentes, considerando que a sigla TCU

corresponde ao Tribunal de Contas da União.

Considere que, na determinação da quantidade de

processos licitatórios a serem analisados em uma auditoria,

o auditor tenha determinado o nível de confiança

estatística em 95% e um erro tolerável de 5%, com

emprego da amostragem aleatória simples. Nessa situação,

durante o processo de revisão, se a supervisão da equipe

de auditoria sugerir reduzir o erro tolerável, será

necessário aumentar o tamanho da amostra, mantendo-se

o mesmo nível de significância.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de tomadas e prestações de contas / Regimento Interno do TCDF (Resolução-TCDF no

38/1990); Resolução-TCDF no 102/1998

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q138.



No que se refere à Lei Orgânica e ao regimento interno do TCU,

julgue os próximos itens.

No julgamento das contas regulares, exceto nos casos em que

haja ressalvas, o tribunal dará quitação ao responsável.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q139.

Com relação a objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria,

julgue os itens seguintes.

Nos trabalhos de campo de auditorias contábeis, uma

recomendação importante é o chamado follow-up, aplicável às

descobertas e recomendações relevantes relatadas em

auditorias anteriores. Segundo o GAO (general accounting

office), os principais benefícios não estão representados

propriamente por essas descobertas e recomendações, e sim

pela solução dos problemas a elas subjacentes, pela qual a

administração do auditado é responsável.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Auditoria Governamental

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q140.

De acordo com as Normas Técnicas de Auditoria (NBC TA)

estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),

julgue os itens a seguir.

A opinião do auditor deve fundamentar-se em demonstrações

contábeis examinadas de acordo com as NBC TA, devendo

esse profissional emitir opinião não modificada quando as

demonstrações contábeis forem compatíveis com a estrutura

dos relatórios financeiros aplicável.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / O orçamento como instrumento do planejamento governamental

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q141.

A respeito de orçamento público, julgue os próximos itens.

O exercício financeiro do governo federal poderá ter início no 

dia 1.º de abril de determinado ano, desde que termine no 

dia 31 de março do ano seguinte, em respeito ao princípio da



anualidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q142.

Acerca das noções elementares de orçamento público, julgue os

itens a seguir.

Novas categorias de programação da lei orçamentária podem

ser utilizadas sem se desrespeitar o princípio da

uniformidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q143.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os

recursos correspondentes ao referido crédito serão excluídos

do cômputo total de créditos orçamentários.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q144.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Se alguma das casas do Poder Legislativo ultrapassar o limite

máximo de execução de despesas fixado na programação

financeira, o Poder Executivo ficará dispensado de apresentar

o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre seguinte na

comissão mista de orçamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Orçamento anual



Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q145.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

A Lei de Responsabilidade Fiscal só trata de metas de

resultados para as despesas públicas, uma vez que as receitas

públicas estão fora do controle dos órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q146.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q147.

A respeito dos mecanismos de execução e controle

orçamentários, julgue os itens que se seguem.

O empenho é obrigatório para a realização da despesa

pública, embora a emissão da nota de empenho seja

dispensável em situações específicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q148.

Com relação aos fundamentos legais e aos conceitos básicos do

sistema de planejamento, orçamento e financeiro, julgue os itens a

seguir.



As unidades de planejamento e orçamento das entidades

vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais

estão sujeitas unicamente à orientação normativa e à

supervisão técnica do órgão central.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Créditos ordinários e adicionais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q149.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Se determinado recurso ficar sem a despesa correspondente em

decorrência de veto parcial ao projeto de lei orçamentária

anual, será vedada a utilização do referido recurso ainda que na

forma de fonte para a abertura de créditos adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Categorias

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q150.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

No caso de o Poder Legislativo ter aprovado a lei orçamentária

anual antes do início do exercício financeiro, nenhum dos

estágios da despesa pública terá sido executado até o momento

da fixação da despesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Fontes e estágios

Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q151.

Julgue os itens a seguir, relativos à receita pública.

Arrecadação de receita pública é o ato de transferir aos cofres

públicos os valores monetários entregues pelos contribuintes.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q152.

Julgue os itens que se seguem, acerca de receita pública.

Os créditos a receber da dívida ativa, que são classificados no

ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Categorias e estágios

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q153.

Em relação à despesa orçamentária, julgue os próximos itens.

Na classificação funcional da despesa orçamentária, a função,

via de regra, relaciona-se com a missão institucional do órgão,

e a subfunção deve evidenciar cada área da atuação

governamental.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q154.

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

Restos a pagar processados correspondem às despesas que

tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

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

Q155.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu 

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda 

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a 

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das 

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

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer 

os gêneros. 



 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens 

subsequentes. 

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha

verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q156.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

A tomada de contas de suprimento de fundo concedido é

automática, e será realizada tão logo cessem os motivos da

concessão.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Dívida flutuante e fundada

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q157.

Julgue os itens que se seguem, acerca de receita pública.

Os créditos a receber da dívida ativa, que são classificados no

ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Princípios e conceitos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q158.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Um órgão público executa regularmente 

determinada despesa corrente, que foi fixada por obrigação 

legal por um período superior a dois exercícios. Assertiva: 

Nessa situação, essa despesa só poderá ser aumentada se a 

estimativa do impacto orçamentário e financeiro do aumento



for calculada e demonstrada, além de ser comprovada a origem 

dos recursos para o seu custeio.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Planejamento

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q159.

Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

O projeto de lei orçamentária deve demonstrar, em anexo próprio, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes

orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Renúncia de receitas

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q160.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

A modificação de base de cálculo que provocar redução

discriminada de tributo será considerada renúncia de receita.

Esta, se não estiver acompanhada de medidas de compensação

que provoquem o aumento de receita, não poderá ser utilizada

por um ente federativo como instrumento de concessão nem de

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Geração de despesas

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q161.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens a

seguir.

Para licitar serviços, é imperioso que o ordenador de despesas

do órgão licitante declare que os gastos atrelados ao futuro

contrato estarão adequados à lei de orçamento e compatíveis

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transferências voluntárias



Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q162.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

A transferência de recursos da União para um município, com

o objetivo de custear a construção de posto de saúde, somente

poderá ser realizada se o município beneficiário comprovar

estar em dia com a prestação de contas dos recursos

anteriormente recebidos e se houver previsão de contrapartida.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Destinação de recursos para o setor privado

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q163.

Acerca da gestão organizacional das finanças públicas e da LRF,

julgue os itens subsecutivos.

A simples prorrogação de um financiamento ao setor privado

por empresa pública federal não financeira é considerada uma

modalidade de destinação de recursos públicos para o setor

privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transparência da gestão fiscal

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q164.

Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

As informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de todos os entes da Federação devem ser divulgadas

em meios eletrônicos de acesso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal

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

Q165.

Julgue os próximos itens com base nas disposições e aplicações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As prestações de contas dos dirigentes dos poderes da União, como instrumentos de transparência, controle e fiscalização, são objeto

de um único parecer prévio do Tribunal de Contas da União, embora este contemple a gestão e o desempenho dos três poderes da

União e do Ministério Público da União.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Decreto distrital nº 32.598/2010 (normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade

do Distrito Federal)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q166.

Com relação às normas básicas da LRF — Lei Complementar

n.º 101/2000 — e às do Decreto Distrital n.º 32.598/2010, julgue os

itens que se seguem.

As despesas do Banco Central do Brasil com pessoal, com

encargos sociais e com custeio administrativo devem

obrigatoriamente integrar as despesas da União e ser

incluídas na LOA.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 32.361/2010

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q167.

A respeito do planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e

contabilidade do DF, julgue os itens que se seguem.

Denomina-se convênio o instrumento celebrado entre a

administração do DF e entidades públicas ou privadas, com a

finalidade de executar programas de interesse recíproco, em

regime de cooperação mútua.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 33.390/2011

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q168.

Julgue os itens seguintes, relativos aos contratos celebrados entre

o poder público do DF e os agentes privados.

O governador do DF poderá desqualificar a organização

social que descumprir o disposto no contrato de gestão,

independentemente da abertura de processo administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Parceria Público-Privada (PPP) / Lei distrital no 3.792/2006

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE



Q169.

Julgue os itens seguintes, relativos aos contratos celebrados entre

o poder público do DF e os agentes privados.

É possível a celebração de contrato na modalidade de parceria

público-privada cujo objeto exclusivo seja a instalação de

equipamentos para uso do poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Lei Federal nº 4.320/1964

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q170.

Acerca dos mecanismos de execução do orçamento, julgue os

itens seguintes.

As unidades orçamentárias podem corresponder a vários

órgãos da estrutura administrativa ou apenas a uma parte de

um único órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / Conceito, objeto, objetivo e campo de atuação

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

Q171.

Julgue os itens a seguir, relativos aos conceitos de contabilidade

pública.

Se determinado órgão público deixar de atender à finalidade

de sua criação, o princípio contábil da continuidade será

necessariamente comprometido nesse órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / sistemas de contas

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

Q172.

Julgue os itens seguintes, referentes ao processo de execução

orçamentária e financeira.

O sistema de contabilidade e administração financeira

é responsável pela identificação de todos os beneficiários

de sentenças judiciais pagas ou devidas no curso da execução

orçamentária e financeira.



• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Variações patrimoniais / variações ativas e passivas orçamentárias e extraorçamentárias

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

Q173.

A respeito dos estágios e da classificação da receita pública, julgue

os próximos itens.

No lançamento do IPVA, o estado deverá registrar uma receita

sob o enfoque orçamentário, que consistirá em uma variação

patrimonial aumentativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Conceito, objetivo, conta contábil

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

Q174.

Acerca das demonstrações financeiras e dos instrumentos

necessários para a sua elaboração, julgue os próximos itens.

O uso do plano de contas aplicado ao setor público

é obrigatório para todas as entidades da administração direta

e indireta, incluídas as empresas estatais, independentemente

de sua natureza.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Estrutura básica

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q175.

No que se refere aos aspectos gerais e à estrutura do Plano de

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), julgue os itens

subsecutivos.

Com vistas à consistência dos registros e saldos de contas,

recomenda-se que as contas contábeis descritas como

outros(as) sejam limitadas a 10% do total do grupo.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Aspectos Gerais

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE



Q176.

À luz do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP),

julgue os próximos itens.

Contas de natureza patrimonial e de natureza orçamentária

possuem atributo indicador do superávit financeiro, ou seja,

atributo que indica se sua realização e(ou) o seu pagamento

dependem ou não de autorização orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Sistema Contábil

Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q177.

Relativamente ao objeto e campo da contabilidade aplicada ao setor

público e à composição do patrimônio da UnB, julgue os itens que

se seguem.

Não cabe aos subsistemas contábeis mantidos pela UnB

subsidiar a administração da universidade na avaliação das

metas estabelecidas pelo planejamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Composição do patrimônio público

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q178.

Com relação à contabilidade pública, julgue os itens que se seguem.

O ativo intangível que é alienado ou sobre o qual não se tem

mais a expectativa de benefício econômico futuro deixa de se

enquadrar no conceito de ativo e deve ser baixado.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Lançamentos Típicos

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q179.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentado um lançamento

contábil a ser julgado com base nos procedimentos contábeis

orçamentários e nas receitas e despesas orçamentárias que constam

do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).



O lançamento contábil da ocorrência do fato gerador da

despesa orçamentária deve ser da seguinte forma.

Natureza da informação: patrimonial

_____________________

D 2.1.x.x.x.xx.xx passivo circulante (f)

C 3.x.x.x.x.xx.xx variação patrimonial diminutiva

Natureza da informação: orçamentária

_____________________

D 6.2.2.1.3.02.xx crédito empenhado em liquidação

C 6.2.2.1.3.01.xx crédito empenhado a liquidar

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Registro Contábil

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

Q180.

Julgue os próximos itens, com relação à estrutura e às

características das contas do plano de contas único do governo

federal, composto por oito classes de contas, no âmbito do MPU.

Mesmo com a adoção do plano de contas único do governo

federal, o MPU pode desdobrar as contas contábeis além do

sétimo nível ou utilizar outros níveis de contas para o registro

de informações complementares.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Plano de contas / Restos a pagar

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q181.

Com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os

itens que se seguem, acerca de restos a pagar e escrituração

e consolidação das contas.

Nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, o titular do

Poder Executivo pode contrair obrigação de despesa com

parcelas a serem pagas no exercício seguinte, desde que haja

suficiente disponibilidade de caixa para pagá-las.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Balancete / Características



Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - ORçAMENTO, GESTãO FINANCEIRA E CONTROLE / TC/DF / 2014 / CESPE

Q182.

Julgue os itens a seguir, referentes a características, conteúdo e

forma do balancete e das transações contábeis.

Determinadas informações, como saldos invertidos em contas

correntes, classificações inadequadas de despesas e receitas,

utilizações indevidas de contas contábeis e presença de saldos

irrisórios ou residuais, somente podem ser obtidas no balancete

contábil, que é um repositório de informações sintéticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço orçamentário

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q183.

Julgue os itens seguintes no que se refere às demonstrações

contábeis aplicadas ao setor público.

O superávit obtido no balanço orçamentário consiste na

diferença positiva entre as despesas previstas na lei

orçamentária ou em créditos adicionais e as despesas

efetivamente empenhadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço financeiro

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q184.

Julgue os seguintes itens, relativos à elaboração e à divulgação de

informações contábeis e de demonstrações contábeis no setor

público.

O balanço financeiro do setor público é composto por um

único quadro, no qual as receitas e as despesas orçamentárias

executadas são classificadas por fonte e destinação de recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço patrimonial

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q185.

Julgue os seguintes itens, relativos à elaboração e à divulgação de 

informações contábeis e de demonstrações contábeis no setor



público. 

A elaboração do balanço patrimonial não se vale somente de

contas de natureza patrimonial, uma vez que há quadro de

contas de compensação elaborado com a utilização de contas

de natureza de controle.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Demonstração das variações patrimoniais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q186.

A tabela precedente apresenta eventos ocorridos, referentes ao

exercício de 2015 em determinado estado da Federação.

Sabendo

que foram liquidados 90% da despesa empenhada, julgue os

próximos itens, considerando as normas vigentes relativas aos

demonstrativos contábeis do setor público.

Apesar de não causar desembolso financeiro, a depreciação de

bens móveis deverá ser reconhecida na demonstração das

variações patrimoniais como uma variação patrimonial

diminutiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Registros contábeis de operações típicas do setor público

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

Q187.

Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e 

do sistema de custos da administração pública, julgue os itens a



seguir. 

A venda de veículos usados, realizada por entidade pública

por meio de leilão, será evidenciada na demonstração do fluxo

de caixa como ingresso das atividades operacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Sistema de informações de custos no setor público

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q188.

A respeito da terminologia utilizada e das características do sistema

de informações de custos do setor público, julgue os itens que se

seguem.

De acordo com o atributo da granularidade, as informações de

custos devem ser elaboradas conforme a finalidade específica

pretendida pelo usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Lei Complementar federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q189.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

Havendo a necessidade de que um órgão público classifique

determinada receita de acordo com o acontecimento real que

tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos, ele deverá

utilizar a classificação orçamentária por natureza da receita.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

(NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q190.

Julgue os próximos itens, relativos à contabilidade de custos e aos

sistemas de informação de custos na administração pública.

No setor público, o sistema de informação de custos deve ser

independente em relação aos demais sistemas de informações

e gestão, a fim de não sofrer interferências destes.

• CERTO



• ERRADO

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

Administração Pública / As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado; reforma do serviço civil (mérito, flexibilidade e

responsabilização) e reforma do aparelho do Estado

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q191.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

A utilização de novas metodologias que visem facilitar o

acesso a informações e dar celeridade ao atendimento promove

uma cultura de desburocratização e inovação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Excelência nos serviços públicos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q192.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

Em função da evolução da administração pública brasileira, a

visão globalizada da gestão deve prevalecer sobre uma visão

analítica.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Administração de compras e materiais

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q193.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança

no processo de pagamento de fornecedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Mudanças institucionais / conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP),

agência reguladora, agência executiva

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q194.



Acerca das funções da administração e da atuação dos gestores em

organizações contemporâneas, julgue os itens a seguir.

O planejamento pode ser aplicado em situações de mudança

organizacional, como no caso das chamadas mudanças

planejadas, que se baseiam na racionalidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Planejamento e avaliação nas políticas públicas / Conceitos básicos de planejamento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q195.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.

Situação hipotética: Após a realização de uma análise SWOT

em determinada organização, identificou-se que o cenário

nacional estava favorável ao debate de assuntos trabalhistas e

que os trabalhadores da organização possuíam conhecimento

altamente especializado em direito do trabalho.

Assertiva: Nesse caso, o cenário favorável ao debate de

assuntos trabalhistas constitui uma oportunidade, e o

conhecimento dos trabalhadores, uma força; juntas,

oportunidade e força favorecem estratégias de fortalecimento

da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Indicadores de desempenho / Tipos de indicadores

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q196.

Julgue os próximos itens, a respeito dos indicadores de

desempenho utilizados na gestão estratégica.

Os indicadores que permitem a avaliação dos resultados

esperados são denominados direcionadores do desempenho

(drivers).

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Indicadores de desempenho / Variáveis componentes dos indicadores

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q197.

Julgue os próximos itens, relativos a políticas públicas e suas

formas de avaliação.



Avalia-se uma política pública, entre outros critérios, pela

eficiência, que representa a medida do grau em que o programa

atinge seus objetivos e metas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Pública / Referencial Estratégico das Organizações

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q198.

Acerca das funções administrativas, julgue os itens a seguir.

A definição dos negócios e mercados em que se pretende atuar,

o estabelecimento de objetivos de curto e longo prazos e a

criação de canais de comunicação com colaboradores para

estimular seu envolvimento nas ações organizacionais são

ações típicas do planejamento organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Microeconomia / Determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e

substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de

escala

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

Q199.

A respeito da teoria clássica da demanda e de conceitos gerais de

economia, julgue os itens subsecutivos.

O custo mínimo de produção é mínimo quando o custo

marginal se iguala ao custo médio.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Microeconomia / Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e funções

demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo

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

Q200.

A respeito da teoria clássica da demanda e de conceitos gerais de

economia, julgue os itens subsecutivos.

Se a curva de Engel é positivamente inclinada, então o bem

em análise é inferior.

• CERTO

• ERRADO

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



Economia / Microeconomia / Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; outras estruturas de

mercado

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

Q201.

Com referência à teoria microeconômica da produção e às

respectivas estruturas de mercado, julgue os itens subsequentes.

No monopólio perfeitamente discriminador de preço, o ótimo

de Pareto não pode ser alcançado.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Principais agregados macroeconômicos

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q202.

Com relação a macroeconomia, julgue os itens subsecutivos.

Na macroeconomia, quando se avaliam as relações que se

estabelecem entre produto, renda, consumo e investimento,

pressupõe-se que todo produto será vendido.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Identidades macroeconômicas básicas

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q203.

A respeito de agregados macroeconômicos, sistema de contas

nacionais e balanço de pagamentos, julgue os seguintes itens.

A compilação de um sistema de contas nacionais é orientada

por um conjunto de normas contábeis, princípios econômicos

e convenções que possibilitam a emissão de recomendações

sobre a compilação de suas variáveis; o que permite a

descrição dos fluxos e estoques existentes numa determinada

economia, de forma coerente e comparável.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Contas nacionais no Brasil

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q204.

Com relação a macroeconomia, julgue os itens subsecutivos.

As contas econômicas integradas, constantes do Sistema de Contas Nacionais do Brasil, consistem nas contas de fluxos 

inter-relacionados, as quais são detalhadas por setor 

institucional e incluem empresas financeiras, empresas não



financeiras, administração pública e famílias.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Balanço de pagamentos

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q205.

Considerando as identidades macroeconômicas básicas e

os conceitos relacionados ao balanço de pagamentos, julgue os itens

a seguir.

A poupança externa é igual à quantidade de recursos do país

captados por meio de investimentos externos diretos.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Papel do governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q206.

Sabendo que o índice de Gini para o Brasil seja de 0,547 e para a Costa Rica seja de 0,507, segundo dados do Banco Mundial para o

ano de 2009, julgue os itens subsecutivos.

O índice de Gini do Brasil indica que o país possui um nível

intermediário de assistência à saúde.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / A teoria keynesiana

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q207.

Acerca dos principais resultados da teoria keynesiana e do modelo

IS/LM, julgue os itens seguintes.

O aumento na produtividade do capital promove o aumento

do produto e da taxa de juros de equilíbrio.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia do setor público / O Estado e as funções econômicas governamentais

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q208.



A economia do setor público é o pilar econômico que permite a

compreensão das atividades governamentais, em particular no que

se refere às finanças públicas. Em relação a esse assunto, julgue os

itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla NFSP,

sempre que for utilizada, se refere a Necessidade de Financiamento

do Setor Público.

A teoria da escolha pública refere-se às decisões coletivas

acerca de bens públicos, destacando-se que as decisões

coletivas resultam de decisões individuais. Entre os conceitos

dessa teoria, o teorema do eleitor mediano indica que a escolha

entre pares de alternativas nem sempre resulta na escolha

preferida pelo grupo.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia do setor público / As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos

Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q209.

Acerca dos elementos do Estado e da abrangência de seus Poderes,

julgue os itens a seguir.

O Estado é formado por três elementos: o povo, o território e

o governo soberano, constituindo este último o elemento

condutor que detém e exerce o poder absoluto de

autodeterminação e auto-organização emanado do povo.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia do setor público / Estado regulador e produtor

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q210.

Acerca das funções do governo na economia, julgue os itens

seguintes.

Ao desenvolver os programas Fome Zero, Bolsa Família

e Bolsa Escola, o governo brasileiro exerce primordialmente

uma função alocativa de recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia do setor público / Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q211.

A economia do setor público é o pilar econômico que permite a 

compreensão das atividades governamentais, em particular no que 

se refere às finanças públicas. Em relação a esse assunto, julgue os 

itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla NFSP, 

sempre que for utilizada, se refere a Necessidade de Financiamento



do Setor Público.

A preservação do meio ambiente representa uma evolução

importante do papel do governo na economia, posto que, dessa

conservação, proverão recursos, bens e serviços que serão de

propriedade comum. Assim, a não adoção dessa medida

prejudica a economia do país, pois favorece as condições para

que o meio ambiente seja explorado até a exaustão.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia do setor público / Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e primário; dívida pública

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q212.

A economia do setor público é o pilar econômico que permite a

compreensão das atividades governamentais, em particular no que

se refere às finanças públicas. Em relação a esse assunto, julgue os

itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla NFSP,

sempre que for utilizada, se refere a Necessidade de Financiamento

do Setor Público.

O resultado fiscal do governo, ou a necessidade de

financiamento, representa o montante de recursos que o setor

público não financeiro precisa obter junto ao setor financeiro.

A NFSP indica o aumento líquido da dívida em determinado

período de tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia brasileira

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q213.

Com relação aos planos econômicos do Brasil, julgue os itens que

se seguem.

Com o Plano Real, lançou-se previamente a Unidade Real de Valor (URV) com o objetivo de alinhar os preços e reduzir as

possibilidades de fracasso, à semelhança dos planos

econômicos anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil

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

Q214.

Tendo como referência a doutrina e a jurisprudência a respeito da

organização e dos princípios do sistema de seguridade social

brasileiro, julgue os itens a seguir.



O período de implantação da seguridade social foi marcado,

entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves, que instituiu as

caixas de aposentadorias e pensões exclusivamente para

ferroviários.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Seguridade Social / Conceito, organização e princípios constitucionais

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q215.

Com relação à organização e aos princípios do sistema de

seguridade social brasileiro, julgue os itens a seguir.

Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de

trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação

garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos

pelo país.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social – RGPS: Leis federais no 8.212/1991 e 8.213/1991 / Aspectos relacionados ao Regime

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS

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

Q216.

Acerca dos regimes próprios e complementares de previdência

social, julgue os itens seguintes.

Aos abrangidos pelos regimes próprios de previdência social

é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria, ressalvados somente os

servidores públicos deficientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001

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

Q217.

Acerca dos regimes próprios e complementares de previdência

social, julgue os itens seguintes.

Os planos de benefícios de entidades fechadas de previdência

complementar devem prever os institutos do benefício

proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do

autopatrocínio.

• CERTO

• ERRADO



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

Contabilidade Geral / Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.o 750/1993,

atualizada pela Resolução CFC no 1.282/2010

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q218.

De acordo com a Lei nº 6.404/1976, com o Comitê de

Pronunciamentos Contábeis e com a deliberação da Comissão de

Valores Mobiliários (CVM) nº 675/2011, julgue os itens a seguir,

relativos a princípios, estrutura, procedimentos e normas da

contabilidade brasileira.

Os princípios contábeis relacionam-se à contabilidade como

ciência do patrimônio.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Deliberação CVM no 29, de 05/02/86: estrutura conceitual básica da Contabilidade

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q219.

Uma instituição europeia, ao analisar demonstrações

contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios

financeiros publicados no Brasil possuem diversos atributos,

entre eles as características qualitativas fundamentais da

relevância e da representação fidedigna.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Se uma demonstração contábil analisada tiver valor

confirmatório para a investidora, então a característica

da relevância estará presente na informação.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Principais grupos usuários das demonstrações contábeis / As responsabilidades da administração da entidade e do auditor

independente; O parecer do auditor independente

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q220.

Ainda no que se refere ao COSIF, julgue os itens.

O comitê de auditoria deve elaborar um relatório anual

contendo, entre outras informações, a avaliação da qualidade

das demonstrações contábeis relativas aos respectivos

períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis

adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo BACEN e com evidenciação das deficiências detectadas.

• CERTO

• ERRADO



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

Contabilidade Geral / Diferença entre regime de competência e regime de caixa / Informações sobre origem e aplicação de recursos

Fonte: CONTADOR - CARGO 4 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q221.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a aspectos contábeis.

De acordo com o regime de competência, no momento da

assinatura do contrato, deve-se fazer um registro no ativo

circulante do valor referente ao tempo de vigência do contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Ativo e Passivo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q222.

Considerando os princípios, teorias e normas contábeis aplicáveis

no Brasil, julgue os itens subsequentes.

A convicção de que uma saída de recursos será dispensável

para a liquidação de uma obrigação presente da entidade não

elimina o caráter de passivo dessa obrigação.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido)

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q223.

A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos contábeis,

julgue os itens a seguir.

Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou

equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas para o

pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para

o pagamento do capital próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Equação fundamental do Patrimônio

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE

Q224.



Com base na tabela acima, que mostra a situação contábil da

Cia. ABC Ltda.

após a apuração e antes da distribuição do resultado

do exercício findo em 31/12/2013, julgue os próximos itens.

A empresa em questão apresenta passivo a descoberto.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q225.

Nas demonstrações contábeis de determinada empresa, 

foram selecionadas as contas a seguir, reunidas em quatro grupos, 

e seus respectivos saldos. 

 



grupo 1 

 

caixa e equivalentes R$ 10.000 

 

créditos contra clientes R$ 350.000 

 

estoques para revenda R$ 250.000 

 

veículos R$ 120.000 

 

 

grupo 2 

 

duplicatas descontadas R$ 100.000 

 

fornecedores R$ 80.000 

 

salários e encargos a pagar R$ 50.000 

 

 

grupo 3 

 

capital social R$ 400.000 

 

reservas de lucros R$ 100.000 

 

 

grupo 4 

 

depreciação R$ 15.000 

 

vendas líquidas R$ 2.000.000 

 

salários e encargos R$ 450.000 

 

 

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens. 

Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do

grupo 4.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Conta: conceito / Débito, crédito e saldo

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q226.

Determinada sociedade comercial criou uma rubrica

contábil para abrigar os valores dos estoques em trânsito. Na

abertura do exercício corrente, essa rubrica possuía saldo de

R$ 50.000.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

A referida conta é de natureza credora.

• CERTO

• ERRADO

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



Contabilidade Geral / Conta: conceito / Função e estrutura das contas

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q227.

Com relação ao plano de contas e às teorias relacionadas às contas

patrimoniais e às contas de resultado, julgue os itens que se seguem.

Com base na teoria dos fundos, as exigibilidades são

subtraendos dos ativos, ou ativos negativos; já os passivos são

vistos como reservas ou restrições aos ativos, derivantes de

considerações legais, equitativas, econômicas ou gerenciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Conta: conceito / Contas patrimoniais e de resultado

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q228.

Com relação ao plano de contas e às teorias relacionadas às contas

patrimoniais e às contas de resultado, julgue os itens que se seguem.

Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de

conduta para o registro das operações da entidade, por meio do

atendimento às necessidades de informação da administração

da empresa, da observação do formato compatível com as

normas de contabilidade, e da adaptação, tanto quanto

possível, às exigências dos agentes externos.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Balancete de verificação

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q229.

No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue os

itens subsequentes.

O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas

as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o

apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis erros

de contabilização eventualmente ocorridos.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Apuração de resultados / Controle de estoques e do custo das vendas

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q230.



Com relação ao controle de estoques, julgue os itens seguintes.

Caso uma economia apresente preços perfeitamente estáveis,

o saldo final dos estoques será o mesmo, independentemente

de o método escolhido ser a média ponderada ou o primeiro

que entra, primeiro que sai.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Escrituração / Sistema de partidas dobradas

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q231.

Considerando os princípios, teorias e normas contábeis aplicáveis

no Brasil, julgue os itens subsequentes.

Uma conta de natureza devedora que não seja retificadora

expressa uma aplicação de recurso.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Escrituração / Escrituração de operações típicas

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q232.

Julgue os itens subsequentes, a respeito do livro diário, do livro

razão e do balancete de verificação.

Os documentos base para a elaboração do balancete de

verificação são o livro diário, de onde são extraídos os saldos

finais das contas, e o livro razão, no qual estão demonstradas

as movimentações contábeis.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Livros de escrituração: Diário e Razão / Erros de escrituração e suas correções

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

Q233.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações

e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos

Contábeis (CPC), julgue os itens que se seguem.

Ajustes de avaliação patrimonial é conta do patrimônio líquido

e constitui um tipo de reserva de capital.

• CERTO

• ERRADO



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

Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação / Conteúdo dos grupos e subgrupos

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

Q234.

Acerca da consolidação das demonstrações contábeis, julgue os

itens subsecutivos.

Os resultados decorrentes de transações intragrupo que sejam

reconhecidos no ativo, a exemplo da venda de estoques e de

itens do ativo imobilizado, somente devem ser eliminados das

demonstrações contábeis consolidadas quando tais ativos

forem negociados com terceiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Classificação das contas / Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q235.

Considere os dados da tabela a seguir, retidos da contabilidade de

determinada sociedade empresarial, com valores em reais (R$).

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

As contas do ativo dessa empresa somam R$ 500.000.

• CERTO



• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Classificação das contas / Avaliação de investimentos

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q236.

A respeito da análise e avaliação econômica e financeira, julgue os

itens a seguir.

Se, no estudo de viabilidade de determinado projeto,

verificar-se que a taxa interna de retorno calculada é menor

que o retorno exigido, será correto propor-se como alternativa

o parcelamento do investimento inicial necessário sem prejuízo

do fluxo de receitas esperado, ou, na impossibilidade do

referido parcelamento, concentrar-se o fluxo de receitas,

antecipando-se o seu recebimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Classificação das contas / Levantamento do Balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações)

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q237.

Previstas na Lei nº 6.404/1976, as demonstrações contábeis

obrigatórias para sociedades anônimas incluem o balanço

patrimonial (BP) e a demonstração do resultado do exercício

(DRE).

Acerca desses demonstrativos, julgue os itens seguintes.

O BP apresenta as contas de resultado da entidade,

correspondentes a um exercício financeiro coincidente

com o ano civil.

• CERTO

• ERRADO

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

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q238.

No que se refere às principais demonstrações contábeis previstas

em lei, julgue os itens que se seguem.

Para a apuração do resultado do exercício e o levantamento da

demonstração do resultado, devem-se considerar as receitas —

independentemente de seu efetivo recebimento — e a

totalidade das despesas e custos — independentemente de já

terem gerado receitas.

• CERTO

• ERRADO



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

Contabilidade Geral / Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados / Forma de apresentação de acordo com a Lei no 6.404/1976

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q239.

Julgue os itens seguintes, a respeito da elaboração das

demonstrações contábeis segundo os pronunciamentos do CPC e a

legislação vigente.

Ajustes de exercícios anteriores afetam a demonstração de

lucros ou prejuízos acumulados, desde que sejam derivados de

fatos subsequentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido / Forma de apresentação de acordo com a Lei no 6.404/1976

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

Q240.

Com referência à elaboração de demonstrações contábeis, julgue

os itens seguintes à luz da legislação societária, dos princípios

fundamentais da contabilidade e dos pronunciamentos contábeis

do CPC.

O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos

acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na

demonstração das mutações do patrimônio líquido.

• CERTO

• ERRADO

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

Contabilidade Geral / Relatório Anual da Administração / Notas explicativas às demonstrações contábeis

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q241.

No que se refere às principais demonstrações contábeis previstas

em lei, julgue os itens que se seguem.

As informações que não constem nas demonstrações contábeis

mas que sejam relevantes para sua compreensão deverão ser

objeto de notas explicativas.

• CERTO

• ERRADO
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Contabilidade Geral / Demonstração de Fluxos de Caixa: métodos direto e indireto

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q242.



Com base na legislação societária e nos pronunciamentos do

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens

subsequentes, a respeito das demonstrações contábeis.

A apuração dos fluxos de caixa pelo método indireto implica

a realização de conciliação com os valores obtidos por meio do

método direto.

• CERTO

• ERRADO
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Contabilidade Geral / Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Estrutura Conceitual para Elaboração e

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (Aprovado pela Deliberação CVM no 675/11)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q243.

De acordo com a Lei nº 6.404/1976, com o Comitê de

Pronunciamentos Contábeis e com a deliberação da Comissão de

Valores Mobiliários (CVM) nº 675/2011, julgue os itens a seguir,

relativos a princípios, estrutura, procedimentos e normas da

contabilidade brasileira.

Os relatórios contábil-financeiros devem demonstrar o valor da

entidade que reporta a informação.

• CERTO

• ERRADO

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

Análise das Demonstrações Contábeis / Retorno sobre o capital empregado: componentes, retorno sobre o Ativo, alavancagem financeira e retorno

sobre o Patrimônio Líquido / Economic Value Aded - EVA (Lucro Residual), EBITDA, Indicadores

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q244.

Tendo em vista que, na avaliação de uma empresa, além dos dados

econômicos e financeiros que integram as demonstrações contábeis,

outras informações de mercado e informações não financeiras

devem ser levadas em conta, julgue os itens seguintes.

O indicador EBTIDA ignora variáveis importantes, tais como

a qualidade de crédito da empresa, os impostos incidentes

sobre o lucro e as necessidades de reinvestimentos.

• CERTO
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Análise das Demonstrações Contábeis / Análise da lucratividade / Análise da formação do resultado, análise da Receita, análise dos custos dos

produtos vendidos/serviços prestados, análise das despesas e análise da variação; Indicadores

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q245.



Uma fábrica de sabonetes, que utiliza o método de custeio

por absorção, produz três tipos de produtos: infantis, masculinos e

femininos. Estudos e pesquisas mostraram que a melhor base para

alocação dos custos indiretos de fabricação seria as horas de mão

de obra direta despendidas em cada produto. Os custos indiretos do

período somaram R$ 200.000,00. A tabela acima mostra as horas

de mão de obra, em termos percentuais, e os custos diretos já

alocados aos produtos.

Com base nas informações e na tabela apresentadas, julgue os itens

que se seguem.

Se toda a produção for vendida, os custos totais de fabricação

do período serão de R$ 650.000,00 e corresponderão ao custo

dos produtos vendidos (CPV).

• CERTO

• ERRADO
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Análise das Demonstrações Contábeis / Análise de liquidez / Análise do fluxo de caixa, análise do ciclo operacional e análise do ciclo financeiro;

Indicadores

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q246.

No que diz respeito às limitações no processo de análise de

indicadores, julgue os itens subsequentes.

O índice de liquidez corrente não revela a qualidade dos itens

que compõem o ativo circulante, o que inviabiliza a realização

de avaliação acerca da real capacidade de esses ativos

liquidarem os passivos de curto prazo.

• CERTO
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Análise das Demonstrações Contábeis / Análise da estrutura de capital e da solvência / Indicadores e medidas de solvência

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q247.

A respeito da análise de liquidez e de solvência de empresas, julgue

os seguintes itens.

Necessidade total de financiamento permanente (NTFP) é o 

montante mínimo de passivo permanente (PP) que a empresa 

deve manter, visando lastrear seus investimentos em giro e fixo 

assim como estabelecer seu equilíbrio financeiro. Quando o PP



superar a NTFP, há indicativos de dificuldades financeiras, que 

podem ter sido motivadas pelo desajuste entre os prazos 

maiores dos investimentos (ativos) em relação à maturidade 

dos passivos.

• CERTO
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Análise das Demonstrações Contábeis / Análise horizontal e vertical / Análise de tendências; Grupos de comparação

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

Q248.

Com referência a análise econômico-financeira e seus indicadores

típicos, julgue os itens a seguir.

Um percentual de 4% associado ao saldo da conta estoques

de determinado exercício, em uma análise horizontal, significa

que os estoques em questão representam 1/25 dos ativos totais do exercício.

• CERTO

• ERRADO
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Análise das Demonstrações Contábeis / Indicadores de mercado

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q249.

No que se refere às principais demonstrações contábeis previstas

em lei, julgue os itens que se seguem.

Aplicação de liquidez imediata que possa ser sacado por valor

previamente conhecido e que não esteja sujeito a risco de

perda de valor é um equivalente de caixa.

• CERTO

• ERRADO
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	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q46.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q47.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Conceito e Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Conceito e Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Conceito e Espécies 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q48.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q49.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q50.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Vacância 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q51.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Remuneração 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q52.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Direitos e deveres 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Direitos e deveres 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Direitos e deveres 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q53.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Responsabilidade 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q54.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q55.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q56.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q57.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q58.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q59.
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Uso e abuso de poder 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Uso e abuso de poder 
	Direito Administrativo / Poderes da administração / Uso e abuso de poder 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q60.
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q61.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação, regulamentação e controle 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação, regulamentação e controle 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação, regulamentação e controle 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q62.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q63.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q64.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Direitos do usuário 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Direitos do usuário 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Direitos do usuário 
	Fonte: INFORMáTICA E GESTãO DA INFORMAçãO / IJSN/ES / 2010 / CESPE




	Q65.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q66.
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q67.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q68.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q69.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q70.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q71.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q72.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q73.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q74.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q75.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q76.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q77.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q78.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto federal no 7.892/2013 e Decreto distrital no 34.509/2013 (Sistema de Registro de Preços) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto federal no 7.892/2013 e Decreto distrital no 34.509/2013 (Sistema de Registro de Preços) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto federal no 7.892/2013 e Decreto distrital no 34.509/2013 (Sistema de Registro de Preços) 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q79.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): Lei federal no 12.462/2011; Decreto federal no 7.581/2011 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): Lei federal no 12.462/2011; Decreto federal no 7.581/2011 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): Lei federal no 12.462/2011; Decreto federal no 7.581/2011 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q80.
	Direito Administrativo / Acesso à informação / Lei federal no 12.527/2011, Lei distrital no 4.990/2012 e Decreto distrital no 34.276/2013 
	Direito Administrativo / Acesso à informação / Lei federal no 12.527/2011, Lei distrital no 4.990/2012 e Decreto distrital no 34.276/2013 
	Direito Administrativo / Acesso à informação / Lei federal no 12.527/2011, Lei distrital no 4.990/2012 e Decreto distrital no 34.276/2013 
	Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q81.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, interpretação e integração das leis 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q82.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo e no espaço 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q83.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Existência, Persnonalidade, Capacidade, nome e estado 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Existência, Persnonalidade, Capacidade, nome e estado 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Existência, Persnonalidade, Capacidade, nome e estado 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q84.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q85.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições gerais; Constituição 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições gerais; Constituição 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições gerais; Constituição 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q86.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações e fundações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações e fundações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações e fundações 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q87.
	Direito Civil / Domicílio 
	Direito Civil / Domicílio 
	Direito Civil / Domicílio 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q88.
	Direito Civil / Bens públicos 
	Direito Civil / Bens públicos 
	Direito Civil / Bens públicos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q89.
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Fonte: AUDITOR / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q90.
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q91.
	Direito Civil / Prescrição e Decadência / Disposições gerais 
	Direito Civil / Prescrição e Decadência / Disposições gerais 
	Direito Civil / Prescrição e Decadência / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q92.
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Atos ilícitos 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q93.
	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
	Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q94.
	Direito Civil / Contratos / Transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Contratos / Transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Contratos / Transmissão das obrigações 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q95.
	Direito Civil / Contratos / Adimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Contratos / Adimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Contratos / Adimplemento das obrigações 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q96.
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Contratos / Responsabilidade civil 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q97.
	Direito Civil / Direito de família / Casamento 
	Direito Civil / Direito de família / Casamento 
	Direito Civil / Direito de família / Casamento 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q98.
	Direito Civil / Direito de família / Relações de parentesco 
	Direito Civil / Direito de família / Relações de parentesco 
	Direito Civil / Direito de família / Relações de parentesco 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q99.
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q100.
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q101.
	Direito Civil / Direito de família / Tutela e curatela 
	Direito Civil / Direito de família / Tutela e curatela 
	Direito Civil / Direito de família / Tutela e curatela 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE




	Q102.
	Direito Processual Civil / Princípios constitucionais do processo civil / Princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos (princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural) 
	Direito Processual Civil / Princípios constitucionais do processo civil / Princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos (princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural) 
	Direito Processual Civil / Princípios constitucionais do processo civil / Princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos (princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ÁREA: JULGAMENTO / TCE/PE / 2017 / CESPE




	Q103.
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q104.
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Mandado de segurança 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Mandado de segurança 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Mandado de segurança 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q105.
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação popular 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação popular 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação popular 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q106.
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação civil pública 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação civil pública 
	Direito Processual Civil / O processo civil e o controle judicial dos atos administrativos / Ação civil pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q107.
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Lógica de primeira ordem 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q108.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q109.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q110.
	Texto CB1A6AAA
	Texto CB1A6AAA
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Equivalências 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q111.
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q112.
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q113.
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q114.
	Controle da Administração Pública / Controle interno e externo. Conceito, tipos e formas de controle 
	Controle da Administração Pública / Controle interno e externo. Conceito, tipos e formas de controle 
	Controle da Administração Pública / Controle interno e externo. Conceito, tipos e formas de controle 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q115.
	Controle da Administração Pública / Controle parlamentar 
	Controle da Administração Pública / Controle parlamentar 
	Controle da Administração Pública / Controle parlamentar 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q116.
	Controle da Administração Pública / Controle administrativo 
	Controle da Administração Pública / Controle administrativo 
	Controle da Administração Pública / Controle administrativo 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q117.
	Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q118.
	Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q119.
	Controle da Administração Pública / Tribunais de contas: funções, competências, jurisdição, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Controle da Administração Pública / Tribunais de contas: funções, competências, jurisdição, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Controle da Administração Pública / Tribunais de contas: funções, competências, jurisdição, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q120.
	Controle da Administração Pública / Regimento Interno do TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990) 
	Controle da Administração Pública / Regimento Interno do TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990) 
	Controle da Administração Pública / Regimento Interno do TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q121.
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização dos Poderes; Tributação e orçamento do Distrito Federal; Ordem econômica do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização dos Poderes; Tributação e orçamento do Distrito Federal; Ordem econômica do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização dos Poderes; Tributação e orçamento do Distrito Federal; Ordem econômica do Distrito Federal 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q122.
	Direito Penal / A lei penal no tempo e no espaço 
	Direito Penal / A lei penal no tempo e no espaço 
	Direito Penal / A lei penal no tempo e no espaço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q123.
	Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Direito Penal / Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q124.
	Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade 
	Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade 
	Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q125.
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q126.
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q127.
	Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q128.
	Direito Penal / Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) 
	Direito Penal / Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) 
	Direito Penal / Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q129.
	Direito Penal / Crimes previstos na Lei nº 8.666/1993 
	Direito Penal / Crimes previstos na Lei nº 8.666/1993 
	Direito Penal / Crimes previstos na Lei nº 8.666/1993 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q130.
	Direito Penal / Lei nº 10.028/2000. 
	Direito Penal / Lei nº 10.028/2000. 
	Direito Penal / Lei nº 10.028/2000. 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q131.
	Auditoria Governamental / Controles internos segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
	Auditoria Governamental / Controles internos segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
	Auditoria Governamental / Controles internos segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q132.
	Auditoria Governamental / Auditoria interna e externa 
	Auditoria Governamental / Auditoria interna e externa 
	Auditoria Governamental / Auditoria interna e externa 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA II / ANP / 2013 / CESPE




	Q133.
	Auditoria Governamental / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Auditoria Governamental / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Auditoria Governamental / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q134.
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria governamental (NAG) aplicáveis ao controle externo (Resolução-TCDF no 220/2011) 
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria governamental (NAG) aplicáveis ao controle externo (Resolução-TCDF no 220/2011) 
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria governamental (NAG) aplicáveis ao controle externo (Resolução-TCDF no 220/2011) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE




	Q135.
	Auditoria Governamental / Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal / Parte Geral (aprovado pela Decisão Administrativa no 41/2011) 
	Auditoria Governamental / Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal / Parte Geral (aprovado pela Decisão Administrativa no 41/2011) 
	Auditoria Governamental / Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal / Parte Geral (aprovado pela Decisão Administrativa no 41/2011) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q136.
	Auditoria Governamental / Amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria Governamental / Amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria Governamental / Amostragem estatística em auditoria 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE




	Q137.
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de tomadas e prestações de contas / Regimento Interno do TCDF (Resolução-TCDF no 38/1990); Resolução-TCDF no 102/1998 
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de tomadas e prestações de contas / Regimento Interno do TCDF (Resolução-TCDF no 38/1990); Resolução-TCDF no 102/1998 
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de tomadas e prestações de contas / Regimento Interno do TCDF (Resolução-TCDF no 38/1990); Resolução-TCDF no 102/1998 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q138.
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria 
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria 
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/ES / 2011 / CESPE




	Q139.
	Auditoria Governamental / Auditoria Governamental 
	Auditoria Governamental / Auditoria Governamental 
	Auditoria Governamental / Auditoria Governamental 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q140.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / O orçamento como instrumento do planejamento governamental 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / O orçamento como instrumento do planejamento governamental 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / O orçamento como instrumento do planejamento governamental 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q141.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q142.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q143.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q144.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q145.
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q146.
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q147.
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q148.
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Créditos ordinários e adicionais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q149.
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Categorias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Categorias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Categorias 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q150.
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Fontes e estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Fontes e estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Fontes e estágios 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q151.
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q152.
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Categorias e estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Categorias e estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Categorias e estágios 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q153.
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE




	Q154.
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q155.
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q156.
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Dívida flutuante e fundada 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Dívida flutuante e fundada 
	Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Dívida flutuante e fundada 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q157.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Princípios e conceitos 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Princípios e conceitos 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Princípios e conceitos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q158.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Planejamento 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Planejamento 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Planejamento 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q159.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Renúncia de receitas 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Renúncia de receitas 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Renúncia de receitas 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q160.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Geração de despesas 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Geração de despesas 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Geração de despesas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q161.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transferências voluntárias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transferências voluntárias 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transferências voluntárias 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q162.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Destinação de recursos para o setor privado 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Destinação de recursos para o setor privado 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Destinação de recursos para o setor privado 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q163.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transparência da gestão fiscal 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transparência da gestão fiscal 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Transparência da gestão fiscal 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q164.
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal 
	Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 / Prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q165.
	Administração Financeira e Orçamentária / Decreto distrital nº 32.598/2010 (normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal) 
	Administração Financeira e Orçamentária / Decreto distrital nº 32.598/2010 (normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal) 
	Administração Financeira e Orçamentária / Decreto distrital nº 32.598/2010 (normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE




	Q166.
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 32.361/2010 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 32.361/2010 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 32.361/2010 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q167.
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 33.390/2011 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 33.390/2011 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Decreto distrital no 33.390/2011 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q168.
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Parceria Público-Privada (PPP) / Lei distrital no 3.792/2006 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Parceria Público-Privada (PPP) / Lei distrital no 3.792/2006 
	Administração Financeira e Orçamentária / Contratos de gestão / Parceria Público-Privada (PPP) / Lei distrital no 3.792/2006 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q169.
	Contabilidade Pública / Lei Federal nº 4.320/1964 
	Contabilidade Pública / Lei Federal nº 4.320/1964 
	Contabilidade Pública / Lei Federal nº 4.320/1964 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q170.
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / Conceito, objeto, objetivo e campo de atuação 
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / Conceito, objeto, objetivo e campo de atuação 
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / Conceito, objeto, objetivo e campo de atuação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q171.
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / sistemas de contas 
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / sistemas de contas 
	Contabilidade Pública / Contabilidade governamental / sistemas de contas 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q172.
	Contabilidade Pública / Variações patrimoniais / variações ativas e passivas orçamentárias e extraorçamentárias 
	Contabilidade Pública / Variações patrimoniais / variações ativas e passivas orçamentárias e extraorçamentárias 
	Contabilidade Pública / Variações patrimoniais / variações ativas e passivas orçamentárias e extraorçamentárias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q173.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Conceito, objetivo, conta contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Conceito, objetivo, conta contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Conceito, objetivo, conta contábil 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q174.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Estrutura básica 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Estrutura básica 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Estrutura básica 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q175.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Aspectos Gerais 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Aspectos Gerais 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Aspectos Gerais 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q176.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Sistema Contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Sistema Contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Sistema Contábil 
	Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q177.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Composição do patrimônio público 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Composição do patrimônio público 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Composição do patrimônio público 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q178.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Lançamentos Típicos 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Lançamentos Típicos 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Lançamentos Típicos 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q179.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Registro Contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Registro Contábil 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Registro Contábil 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q180.
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Restos a pagar 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Restos a pagar 
	Contabilidade Pública / Plano de contas / Restos a pagar 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q181.
	Contabilidade Pública / Balancete / Características 
	Contabilidade Pública / Balancete / Características 
	Contabilidade Pública / Balancete / Características 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - ORçAMENTO, GESTãO FINANCEIRA E CONTROLE / TC/DF / 2014 / CESPE




	Q182.
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço orçamentário 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço orçamentário 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço orçamentário 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q183.
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço financeiro 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço financeiro 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço financeiro 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q184.
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço patrimonial 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço patrimonial 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço patrimonial 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q185.
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Demonstração das variações patrimoniais 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Demonstração das variações patrimoniais 
	Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Demonstração das variações patrimoniais 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q186.
	Contabilidade Pública / Registros contábeis de operações típicas do setor público 
	Contabilidade Pública / Registros contábeis de operações típicas do setor público 
	Contabilidade Pública / Registros contábeis de operações típicas do setor público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q187.
	Contabilidade Pública / Sistema de informações de custos no setor público 
	Contabilidade Pública / Sistema de informações de custos no setor público 
	Contabilidade Pública / Sistema de informações de custos no setor público 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q188.
	Contabilidade Pública / Lei Complementar federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal) 
	Contabilidade Pública / Lei Complementar federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal) 
	Contabilidade Pública / Lei Complementar federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q189.
	Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011) 
	Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011) 
	Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011) 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q190.
	Administração Pública / As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado; reforma do serviço civil (mérito, flexibilidade e responsabilização) e reforma do aparelho do Estado 
	Administração Pública / As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado; reforma do serviço civil (mérito, flexibilidade e responsabilização) e reforma do aparelho do Estado 
	Administração Pública / As reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado; reforma do serviço civil (mérito, flexibilidade e responsabilização) e reforma do aparelho do Estado 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q191.
	Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q192.
	Administração Pública / Administração de compras e materiais 
	Administração Pública / Administração de compras e materiais 
	Administração Pública / Administração de compras e materiais 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q193.
	Administração Pública / Mudanças institucionais / conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), agência reguladora, agência executiva 
	Administração Pública / Mudanças institucionais / conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), agência reguladora, agência executiva 
	Administração Pública / Mudanças institucionais / conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), agência reguladora, agência executiva 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q194.
	Administração Pública / Planejamento e avaliação nas políticas públicas / Conceitos básicos de planejamento 
	Administração Pública / Planejamento e avaliação nas políticas públicas / Conceitos básicos de planejamento 
	Administração Pública / Planejamento e avaliação nas políticas públicas / Conceitos básicos de planejamento 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q195.
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Tipos de indicadores 
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Tipos de indicadores 
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Tipos de indicadores 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q196.
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Variáveis componentes dos indicadores 
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Variáveis componentes dos indicadores 
	Administração Pública / Indicadores de desempenho / Variáveis componentes dos indicadores 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q197.
	Administração Pública / Referencial Estratégico das Organizações 
	Administração Pública / Referencial Estratégico das Organizações 
	Administração Pública / Referencial Estratégico das Organizações 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q198.
	Economia / Microeconomia / Determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de escala 
	Economia / Microeconomia / Determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de escala 
	Economia / Microeconomia / Determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de escala 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q199.
	Economia / Microeconomia / Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e funções demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo 
	Economia / Microeconomia / Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e funções demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo 
	Economia / Microeconomia / Teoria do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e funções demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q200.
	Economia / Microeconomia / Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; outras estruturas de mercado 
	Economia / Microeconomia / Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; outras estruturas de mercado 
	Economia / Microeconomia / Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; outras estruturas de mercado 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q201.
	Economia / Macroeconomia / Principais agregados macroeconômicos 
	Economia / Macroeconomia / Principais agregados macroeconômicos 
	Economia / Macroeconomia / Principais agregados macroeconômicos 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q202.
	Economia / Macroeconomia / Identidades macroeconômicas básicas 
	Economia / Macroeconomia / Identidades macroeconômicas básicas 
	Economia / Macroeconomia / Identidades macroeconômicas básicas 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q203.
	Economia / Macroeconomia / Contas nacionais no Brasil 
	Economia / Macroeconomia / Contas nacionais no Brasil 
	Economia / Macroeconomia / Contas nacionais no Brasil 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q204.
	Economia / Macroeconomia / Balanço de pagamentos 
	Economia / Macroeconomia / Balanço de pagamentos 
	Economia / Macroeconomia / Balanço de pagamentos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q205.
	Economia / Macroeconomia / Papel do governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição 
	Economia / Macroeconomia / Papel do governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição 
	Economia / Macroeconomia / Papel do governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q206.
	Economia / Macroeconomia / A teoria keynesiana 
	Economia / Macroeconomia / A teoria keynesiana 
	Economia / Macroeconomia / A teoria keynesiana 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ECONOMIA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q207.
	Economia / Economia do setor público / O Estado e as funções econômicas governamentais 
	Economia / Economia do setor público / O Estado e as funções econômicas governamentais 
	Economia / Economia do setor público / O Estado e as funções econômicas governamentais 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q208.
	Economia / Economia do setor público / As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos 
	Economia / Economia do setor público / As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos 
	Economia / Economia do setor público / As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos 
	Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/RR / 2012 / CESPE




	Q209.
	Economia / Economia do setor público / Estado regulador e produtor 
	Economia / Economia do setor público / Estado regulador e produtor 
	Economia / Economia do setor público / Estado regulador e produtor 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q210.
	Economia / Economia do setor público / Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas 
	Economia / Economia do setor público / Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas 
	Economia / Economia do setor público / Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q211.
	Economia / Economia do setor público / Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e primário; dívida pública 
	Economia / Economia do setor público / Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e primário; dívida pública 
	Economia / Economia do setor público / Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e primário; dívida pública 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q212.
	Economia / Economia brasileira 
	Economia / Economia brasileira 
	Economia / Economia brasileira 
	Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE




	Q213.
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q214.
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Conceito, organização e princípios constitucionais 
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Conceito, organização e princípios constitucionais 
	Direito Previdenciário / Seguridade Social / Conceito, organização e princípios constitucionais 
	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q215.
	Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social – RGPS: Leis federais no 8.212/1991 e 8.213/1991 / Aspectos relacionados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS 
	Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social – RGPS: Leis federais no 8.212/1991 e 8.213/1991 / Aspectos relacionados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS 
	Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social – RGPS: Leis federais no 8.212/1991 e 8.213/1991 / Aspectos relacionados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q216.
	Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001 
	Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001 
	Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q217.
	Contabilidade Geral / Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.o 750/1993, atualizada pela Resolução CFC no 1.282/2010 
	Contabilidade Geral / Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.o 750/1993, atualizada pela Resolução CFC no 1.282/2010 
	Contabilidade Geral / Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.o 750/1993, atualizada pela Resolução CFC no 1.282/2010 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q218.
	Contabilidade Geral / Deliberação CVM no 29, de 05/02/86: estrutura conceitual básica da Contabilidade 
	Contabilidade Geral / Deliberação CVM no 29, de 05/02/86: estrutura conceitual básica da Contabilidade 
	Contabilidade Geral / Deliberação CVM no 29, de 05/02/86: estrutura conceitual básica da Contabilidade 
	Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q219.
	Contabilidade Geral / Principais grupos usuários das demonstrações contábeis / As responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente; O parecer do auditor independente 
	Contabilidade Geral / Principais grupos usuários das demonstrações contábeis / As responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente; O parecer do auditor independente 
	Contabilidade Geral / Principais grupos usuários das demonstrações contábeis / As responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente; O parecer do auditor independente 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q220.
	Contabilidade Geral / Diferença entre regime de competência e regime de caixa / Informações sobre origem e aplicação de recursos 
	Contabilidade Geral / Diferença entre regime de competência e regime de caixa / Informações sobre origem e aplicação de recursos 
	Contabilidade Geral / Diferença entre regime de competência e regime de caixa / Informações sobre origem e aplicação de recursos 
	Fonte: CONTADOR - CARGO 4 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q221.
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Ativo e Passivo 
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Ativo e Passivo 
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Ativo e Passivo 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q222.
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido) 
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido) 
	Contabilidade Geral / Patrimônio / Componentes patrimoniais / Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido) 
	Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE




	Q223.
	Contabilidade Geral / Equação fundamental do Patrimônio 
	Contabilidade Geral / Equação fundamental do Patrimônio 
	Contabilidade Geral / Equação fundamental do Patrimônio 
	Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE




	Q224.
	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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q225.
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Débito, crédito e saldo 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Débito, crédito e saldo 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Débito, crédito e saldo 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q226.
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Função e estrutura das contas 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Função e estrutura das contas 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Função e estrutura das contas 
	Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE




	Q227.
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Contas patrimoniais e de resultado 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Contas patrimoniais e de resultado 
	Contabilidade Geral / Conta: conceito / Contas patrimoniais e de resultado 
	Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE




	Q228.
	Contabilidade Geral / Balancete de verificação 
	Contabilidade Geral / Balancete de verificação 
	Contabilidade Geral / Balancete de verificação 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q229.
	Contabilidade Geral / Apuração de resultados / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Contabilidade Geral / Apuração de resultados / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Contabilidade Geral / Apuração de resultados / Controle de estoques e do custo das vendas 
	Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE




	Q230.
	Contabilidade Geral / Escrituração / Sistema de partidas dobradas 
	Contabilidade Geral / Escrituração / Sistema de partidas dobradas 
	Contabilidade Geral / Escrituração / Sistema de partidas dobradas 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q231.
	Contabilidade Geral / Escrituração / Escrituração de operações típicas 
	Contabilidade Geral / Escrituração / Escrituração de operações típicas 
	Contabilidade Geral / Escrituração / Escrituração de operações típicas 
	Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE




	Q232.
	Contabilidade Geral / Livros de escrituração: Diário e Razão / Erros de escrituração e suas correções 
	Contabilidade Geral / Livros de escrituração: Diário e Razão / Erros de escrituração e suas correções 
	Contabilidade Geral / Livros de escrituração: Diário e Razão / Erros de escrituração e suas correções 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q233.
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação / Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação / Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Contabilidade Geral / Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação / Conteúdo dos grupos e subgrupos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADORIA / STJ / 2015 / CESPE




	Q234.
	Contabilidade Geral / Classificação das contas / Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Contabilidade Geral / Classificação das contas / Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Contabilidade Geral / Classificação das contas / Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q235.
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