
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é

• A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da

cultura paraguaia.

• B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram

para essa região.

• C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos.

• D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. (2º parágrafo)

No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de

• A) explicação.

• B) proporção.

• C) concessão.

• D) finalidade.

• E) conclusão.
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Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q3.

A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é:

• A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração.

• B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração.

• C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q4.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus.

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

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

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

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

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

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

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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 



Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 

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



 

 

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

 

 

 

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

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

Q7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos solavancos da geologia deve ser relativizada. (2º parágrafo)

Considerado o contexto, o elemento sublinhado na frase acima introduz uma

• A) ressalva.

• B) consequência.

• C) causa.

• D) explicação.

• E) condição.
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Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q8.

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é 

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você



terá menos chance de errar se escolher por impulso. 

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o 

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de 

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são 

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são 

também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi- 

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os 

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida. 

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa 

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela 

acredita. 

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no 

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O 

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem 

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em 

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e 

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)

Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4º parágrafo)

Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q9.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

• A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar

se tornou mais importante que o próprio registro.

• B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

• C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

• D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes

sociais o faz por necessidade de aprovação.

• E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo,

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q10.

A música relativa

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

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

ponto?



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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche. 

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere:

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

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

impelem de dançar.

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Língua Portuguesa / Significação das palavras

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

Q11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No contexto, as palavras longínquos (1º parágrafo) e mitigar (5º parágrafo) adquirem, respectivamente, sentidos de:



• A) contíguos − atenuar

• B) adjacentes – aplacar

• C) antigos – exasperar

• D) imemoráveis – impedir

• E) remotos – abrandar
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Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

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

Q12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clássica.

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

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

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

representadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perdida...

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

que os arqueólogos denominam de “engobe”...

• C) Arqueólogos americanos também vasculharam áreas

arqueológicas da Amazônia

• D) A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente

por uma vasilha de cerâmica...

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

Amazonas.
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Processo Legislativo / Lei Complementar n.° 13, de 3 de setembro de 1996

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - CATEGORIA: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2005 / CESPE

Q13.



Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha

apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de

isenção tributária referente ao IPTU.

Caso esse projeto fosse aprovado pela CLDF sem sofrer emenda,

ele não poderia ser vetado pelo governador do DF que o

apresentou.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo Legislativo / Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - CATEGORIA: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2005 / CESPE

Q14.

Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha

apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de

isenção tributária referente ao IPTU.

Se esse projeto tivesse sido apresentado por um deputado

distrital, ele não deveria ser admitido.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Lei Orgânica do Distrito Federal

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q15.

Com base no que dispõe a Lei Orgânica do DF (LODF), julgue os itens a seguir.

Ao DF e à União compete, concorrentemente, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.

• CERTO

• ERRADO
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Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q16.

Considera-se dogmática a Constituição

• A) não escrita, resultante de formação histórica e cultural que sedimenta as normas fundamentais de organização de um determinado Estado.

• B) escrita, elaborada por um órgão constituinte e que

sistematiza as ideias fundamentais da teoria política

e do Direito predominantes em determinado momento histórico.

• C) que se origina de um órgão constituinte, composto

de representantes do povo eleitos especificamente

para elaborá-la, podendo ser escrita ou não escrita.

• D) que traz as normas constitucionais escritas ou costumeiras, que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais.

• E) que pode ser livremente modificada pelo legislador 

segundo o mesmo processo de elaboração das leis



ordinárias.
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Direito Constitucional / Constituição / Supremacia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TRE/PB / 2007 / FCC

Q17.

Em tema de controle de constitucionalidade, a chamada supremacia formal é atributo das Constituições classificadas como

• A) analíticas.

• B) sintéticas.

• C) dogmáticas.

• D) históricas.

• E) rígidas.
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Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte

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

Q18.

O Poder Constituinte conferido pela Constituição Federal

aos Estados-membros, para que elaborem as suas próprias Constituições, é denominado:

• A) Derivado decorrente.

• B) Originário material.

• C) Derivado reformador.

• D) Originário formal.

• E) Originário limitado.
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Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade

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

Q19.

Uma Lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização,

atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado a seus membros o exercício, ainda que

em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria

• A) compatível com a Constituição Federal.

• B) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência da União, e não dos Estados.

• C) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria reservada à lei ordinária.

• D) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

• E) incompatível com a Constituição Federal, pois esta permite ao membro do Ministério Público em disponibilidade o exercício

de outra função pública que não apenas uma de magistério.
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Direito Constitucional / Direitos e garantias individuais e coletivos

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

Q20.

Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que,

dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que



• A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado

envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros.

• B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da

Carta Magna.

• C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

• D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

• E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática

de ato de terrorismo.
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Direito Constitucional / Organização do Estado / Princípios fundamentais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q21.

As vedações constitucionais expressas impostas simultaneamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios alcançam

• A) a existência de regime tributário fundado na cumulatividade; a observância de simetria entre os Poderes de cada um dos entes; intangibilidade da

dignidade humana.

• B) a proibição de desapropriação de bens imóveis entre

si; a de legislar concorrentemente sobre qualquer

tema; ao direito de secessão.

• C) a de obrigatória simetria entre os entes; a de adoção

de regime unicameral parlamentar; a de limitação de

uso das forças armadas.

• D) a proibição de órgão de controle externo da Administração; a não intervenção sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público; autonomia orçamentária.

• E) o conceito de Estado laico; a proibição de recusa de

fé em documentos públicos e a proibição de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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Direito Constitucional / Organização do Estado / Membros da Federação

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

Q22.

Considere, por hipótese, a incorporação dos Estados do

Piauí e do Maranhão para formarem um novo Estado, o

Piauião. Para que isso viesse a ocorrer validamente seria

necessário que houvesse

• A) aprovação das Assembleias Legislativas do Piauí e

do Maranhão por ato conjunto e do Congresso Nacional por Lei Complementar.

• B) aprovação da população brasileira através de plebiscito e do Congresso Nacional por Emenda à Constituição Federal.

• C) aprovação da população diretamente interessada

dos dois Estados através de plebiscito e do Congresso Nacional, por meio de Lei Complementar.

• D) aprovação exclusiva do Congresso Nacional por Lei

Complementar.

• E) Emenda à Constituição Federal, que não prevê esta

hipótese.
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Direito Constitucional / Organização do Estado / Competências

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

Q23.



Meriva faz parte de um grupo de estudos que objetiva aprofundar o conhecimento sobre a Constituição Federal brasileira. Assim,

atualmente, o grupo estuda o capítulo da Organização Político-Administrativa. Questionada pelo seu colega de estudos, Felício,

sobre a competência para legislar sobre orçamento e legislar sobre direito processual, Meriva respondeu corretamente que a

competência para legislar é

• A) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e privativa da União, respectivamente.

• B) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

• C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• D) privativa da União.

• E) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal e privativa da União, respectivamente.
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Direito Constitucional / Intervenção federal e estadual

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q24.

A intervenção da União nos Municípios localizados em territórios federais NÃO poderá ocorrer em caso de

• A) não ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

• B) não serem prestadas as contas devidas, na forma da lei.

• C) não ter sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e

serviços públicos de saúde.

• D) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dar provimento a representação para prover a execução de lei, de

ordem ou de decisão judicial.

• E) necessidade de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
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Direito Constitucional / Poder Legislativo / Imunidade e incompatibilidades parlamentares

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

Q25.

Sobre os Deputados Federais e Senadores da República,

é correto afirmar que

• A) desde a proclamação do resultado da eleição, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.

• B) desde a proclamação do resultado da eleição, serão

submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• C) são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de

suas opiniões, palavras e votos.

• D) a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não

poderão, em nenhuma hipótese, sustar a ação penal

intentada contra Deputado ou Senador.

• E) as imunidades de Deputados ou Senadores não

subsistirão durante o estado de sítio.
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Direito Constitucional / Poder Legislativo / Controle parlamentar dos atos da administração pública

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

Q26.

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

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

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.



• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.
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Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC

Q27.

Suponha que, em razão do grande número de notícias que informam a ocorrência de corrupção no Brasil, a Câmara dos Deputados decida instalar uma

Comissão Parlamentar de Inquérito Permanente (CPI Permanente) com a finalidade de apurar denúncias acerca da malversação do dinheiro público. Esta

situação

• A) está de acordo com a Constituição Federal porque, com a criação de uma CPI Permanente, a investigação de casos de corrupção poderiam perdurar por

mais de uma legislatura e não teriam prazo específico para seu término.

• B) está de acordo com a Constituição Federal porque a Câmara dos Deputados tem competência privativa para requerer a criação de CPIs Permanentes.

• C) não está de acordo com a Constituição Federal porque as CPIs não podem ser permanentes e serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado

Federal, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado e por prazo certo.

• D) não está de acordo com a Constituição Federal porque o Poder Legislativo não pode realizar investigações, as quais são atos típicos de autoridades

judiciais.

• E) não está de acordo com a Constituição Federal porque, embora uma CPI possa ser permanente, a investigação deve recair sobre fato determinado.
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Direito Constitucional / Processo legislativo / Iniciativa das leis; veto

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q28.

Uma lei do Estado do Maranhão que disponha exclusivamente sobre a organização da Administração pública estadual poderá,

de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro,

• A) ser objeto de alteração por meio de decreto do Governador do Estado.

• B) ser revogada por lei de iniciativa parlamentar, votada na Assembleia Legislativa, que implique a extinção de órgãos

públicos.

• C) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o

Supremo Tribunal Federal, caso viole a Constituição Federal.

• D) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o

Tribunal de Justiça, caso viole a Constituição Estadual.

• E) ter sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, após a declaração de sua inconstitucionalidade, proferida em decisão

definitiva pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado.
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Direito Constitucional / Finanças públicas / Princípios

Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC

Q29.

Os tributos que têm como origem a valorização de imóvel

pertencente ao contribuinte em face da realização de

obras públicas pelo Estado são denominados

• A) impostos.

• B) taxas.

• C) contribuições de melhorias.

• D) empréstimos compulsórios.

• E) tarifas.
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Direito Constitucional / Finanças públicas / Orçamento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q30.

O orçamento corresponde ao principal instrumento da Administração pública para traçar programas, projetos e atividades para um período financeiro. Sobre

orçamento público é INCORRETO afirmar:

• A) É dividido em três aspectos pela doutrina contábil: financeiro, econômico e jurídico.

• B) É o documento no qual é previsto o valor monetário que, num período determinado (geralmente 1 ano), deve “entrar e sair dos cofres públicos (receitas e

despesas), com especificação de suas principais fontes de financiamento e das categorias de despesas mais relevantes”.

• C) É o demonstrativo orgânico da economia pública, representando o retrato real da vida do Estado onde o governo terá de decidir quanto, em que e como

vai gastar o dinheiro que arrecadará dos contribuintes.

• D) É a lei da iniciativa do Poder Legislativo e, aprovada pelo poder Executivo, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro.

• E) Sistema orçamentário é a estrutura formada por organizações, pessoas, informações, tecnologia, normas e procedimentos necessários ao cumprimento

das funções fixadas para a Administração pública.
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Direito Constitucional / Finanças públicas / Limitações constitucionais ao poder de tributar

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

Q31.

A união NÃO pode instituir tributos que

• A) deem isenções a tributos da competência dos Estados.

• B) incidam sobre importação de produtos estrangeiros.

• C) incorram sobre a propriedade territorial rural.

• D) recaiam sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

• E) fixem alíquotas diferenciadas para desestimular propriedades improdutivas.
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Direito Constitucional / Administração pública / Princípios

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

Q32.

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

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

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

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

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

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.

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

Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q33.

Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito.

Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

• A) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.



• B) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não

havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.

• C) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• D) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

• E) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.

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

Direito Constitucional / Estado de Defesa e Estado de Sítio

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q34.

No tocante ao Estado de Defesa considere:

I. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de quarenta e oito horas, submeterá o ato com a respectiva justificação

ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

II. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a noventa dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que

justificaram a sua decretação.

III. Na vigência do estado de defesa a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz

competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial.

IV. Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Ju-

diciário, sendo vedada a incomunicabilidade do preso.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) II e IV.

• C) II e III.

• D) I e IV.

• E) III e IV.

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

Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceituação; fontes; origem

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

Q35.

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

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

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

que norteiam a atuação administrativa, especificamente, o princípio da

• A) presunção de legitimidade restrita.

• B) motivação.

• C) impessoalidade.

• D) continuidade dos serviços públicos.

• E) publicidade.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Conceito; natureza

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q36.



Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como

• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos

Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2015 / FCC

Q37.

O conceito de Administração pública pode ser estabelecido a partir do critério objetivo ou subjetivo. Conforme esclarece Maria Sylvia Zanella di Pietro, pode-se

definir

Administração Pública, em sentido subjetivo, como o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui

o exercício da função administrativa do Estado. Nesse

contexto, a atividade de organização da Administração pública pode compreender a

• A) criação de órgãos públicos, independentemente de

lei, como expressão da desconcentração administrativa.

• B) instituição, por lei específica, de empresa pública,

como expressão da desconcentração por serviços.

• C) extinção de cargos públicos, quando vagos, por ato

do Chefe do Executivo, como medida de organização e funcionamento da Administração.

• D) delegação de serviço público a sociedade de economia mista, como expressão de desconcentração

funcional.

• E) extinção de órgãos públicos, como medida de reorganização administrativa e redução de custos, por

ato do Chefe do Executivo.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Personalidade jurídica do Estado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q38.

Considere as seguintes situações:

I. Após sete anos de exercício da função, em primeiro

grau, um juiz perde o cargo, mediante sentença judicial transitada em julgado.

II. É determinada a remoção de certo magistrado, contrariamente à sua vontade, por motivo de interesse

público, conforme decisão do voto da maioria absoluta do tribunal a que pertence.

III. Determinado magistrado, membro de Tribunal de

Justiça estadual, sofre redução em seu subsídio

mensal, a fim de que este seja adequado ao valor

fixado para o do Governador do Estado.

Seria incompatível com a Constituição da República, por

infringir garantia que esta expressamente outorga aos juízes, o que consta em

• A) I, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) III, apenas.

• E) I, II e III.

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



Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; requisitos; formalização; atributos; classificação; motivação; validade

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

Q39.

Considere:

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

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

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

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

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

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

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação; convalidação; nulidade; revogação; controle dos atos administrativos

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

Q40.

Manoel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor

Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manoel decide revogá-lo por razões de conveniência e

oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a

revogação está

• A) incorreta, pois somente caberia tal instituto se feito pela autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence Manoel.

• B) incorreta, pois somente caberia tal instituto se houvesse a concordância do servidor Pedro.

• C) correta.

• D) incorreta, porque o instituto adequado ao caso é a anulação.

• E) incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto.

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

Direito Administrativo / Fato administrativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q41.

Considere: 

 

I. O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração pública, de qualquer natureza, mas sempre sob o aspecto da conformidade ao Direito. 

 

II. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração pública, conhecidos como 

mérito (oportunidade e conveniência). 

 

III. Há invasão do mérito do ato administrativo quando o Poder Judiciário analisa os motivos alegados para a prática do ato.



 

IV. Os atos políticos estão sujeitos à apreciação jurisdicional, desde que causem lesão a direitos individuais ou coletivos. 

 

No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que consta APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, II e III.

• C) II e III.

• D) I e IV.

• E) I.

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

Direito Administrativo / Regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos

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

Q42.

Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a

empresa vencedora do certame, decide o ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso injustificado

na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993,

• A) não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• B) impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• C) não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• D) impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• E) será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja expressamente prevista no instrumento

convocatório ou no contrato administrativo.

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

Direito Administrativo / Poder de polícia

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

Q43.

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

seu poder de polícia:

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

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

e sancionatórias.

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

pela Administração às normas e posturas por essa impostas.

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

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

dos mesmos.

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

públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q44.

Delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica

ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Essa é a definição legal do regime de descentralização de serviço mediante



• A) permissão.

• B) autorização.

• C) concessão.

• D) parceria público privada.

• E) licença.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Permissão

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q45.

Determinado Município pretende ampliar a oferta de transporte coletivo aos cidadãos, disponibilizando novas linhas de ônibus e

modernizando a frota existente. Uma das alternativas juridicamente possível para atingir tal finalidade seria a outorga de

• A) titularidade do serviço público de transporte de passageiros à empresas privadas credenciadas, mediante autorização.

• B) concessão, em caráter precário ou por prazo determinado, do serviço público de transporte de passageiros à empresa

privada.

• C) permissão do serviço público de transporte de passageiros à empresas privadas, sempre mediante prévio procedimento

licitatório.

• D) permissão para a prestação de serviço público de transporte de passageiros, com o pagamento, pelo poder concedente,

dos valores necessários à prestação do serviço.

• E) titularidade do serviço público de transporte de passageiros a consórcio de empresas privadas, mediante prévio

procedimento licitatório, para exploração mediante cobrança de tarifa dos usuários.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Autorização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 23ª / 2011 / FCC

Q46.

No que se refere à autorização de serviço público, é correto afirmar:

• A) Trata-se de ato precário, podendo, portanto, ser revogado a qualquer momento, por motivo de interesse público.

• B) Trata-se de ato unilateral, sempre vinculado, pelo qual o Poder Público delega a execução de um serviço público de sua titularidade, para que o particular

o execute predominantemente em seu próprio benefício.

• C) O serviço é executado em nome do autorizatário, por sua conta e risco, sem fiscalização do Poder Público.

• D) Trata-se de ato unilateral, discricionário, porém não precário, pelo qual o Poder Público delega a execução de um serviço público, para que o particular o

execute predominantemente em benefício do Poder Público.

• E) Trata-se de ato que depende de licitação, pois há viabilidade de competição.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime jurídico dos servidores públicos

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

Q47.

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

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

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

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

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

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

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

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime disciplinar



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

Q48.

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

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo administrativo disciplinar

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

Q49.

Claudia e Joana são servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Claudia

faltou ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. Joana, de

histórico exemplar vez que nunca sofrera qualquer penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de

determinado serviço. Cumpre salientar que ambas as servidoras ainda não foram processadas administrativamente embora a

Administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, as ações disciplinares relativas às

infrações praticadas pelas servidoras prescreverão em

• A) 5 anos e 2 anos, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• B) 2 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• C) 5 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• D) 2 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.

• E) 5 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais

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

Q50.

Entre as semelhanças e distinções possíveis de serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, está a

• A) possibilidade de submissão a regime público de aposentadoria, independente da natureza jurídica do ente ao qual estão

vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente.

• B) obrigatoriedade, para ambos, de se submeterem a estatuto disciplinar contendo direitos e deveres, estes que, se violados,

dão lugar a processo disciplinar para aplicação de penalidades, exigindo-se participação de advogado para imposição de

pena demissão.

• C) obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público de provas e títulos, sendo que, no caso de empregados públicos,

desde que, da lei que cria o ente que integra a Administração indireta, tenha constado essa exigência.

• D) responsabilidade objetiva para os funcionários públicos, à semelhança do imposto para a Administração direta, enquanto

remanesce a modalidade subjetiva para os ocupantes de emprego público e seus empregadores.

• E) possibilidade dos empregados públicos serem demitidos por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar,

tal qual exigido para os funcionários públicos efetivos.

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



Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta

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

Q51.

Considere:

I. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira.

II. Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia.

III. São considerados, dentre outras hipóteses, órgãos de comando.

IV. Entram nessa categoria as Secretarias de Estado.

Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. No que

concerne aos órgãos públicos superiores, está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) III.

• C) I, II e III.

• D) I e II.

• E) II e IV.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q52.

A administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de

direito

• A) público e privado, respectivamente, criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo.

• B) privado, instituídas mediante autorização de lei específica.

• C) público e independem de lei complementar para suas instituições.

• D) privado e público, respectivamente, sendo instituídas mediante lei específica.

• E) público, criadas por ato específico e privativo do chefe do Poder Executivo.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q53.

São exemplos de autarquias:

• A) Banco do Brasil S.A. e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

• B) Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

• C) Petróleo Brasileiro S.A. e Instituto Nacional de Seguridade Social.

• D) Casa da Moeda do Brasil e Serviço Federal de Processamento de Dados.

• E) Instituto Nacional de Seguridade Social e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações



Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / Metrô/SP / 2012 / FCC

Q54.

É a Entidade pública, com patrimônio total ou parcialmente público, instituída pelo Estado e cuja função é a realização de determinados fins e sua criação deve

ser autorizada por lei específica para a prestação de serviço público, sendo ente autônomo, dotado de personalidade jurídica que tanto pode ser pública quanto

privada:

• A) Fundação.

• B) Autarquia.

• C) Empresa pública.

• D) Sociedade de economia mista.

• E) Ministério.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q55.

Suponha que o Estado de Goiás pretenda contar com a

participação de entidades privadas na gestão dos serviços

de alguns hospitais da rede pública. De acordo com a

legislação federal que rege a matéria, tal participação

poderá se dar mediante

• A) convênio com entidades sem fins lucrativos, prevendo pagamentos do Estado pela execução dos serviços delegados.

• B) contrato de programa com organizações da sociedade civil de interesse público, estabelecendo remuneração baseada em indicadores de desempenho.

• C) termo de parceria com empresas privadas, que poderão receber a qualificação de organização social,

sem perder sua finalidade lucrativa.

• D) contrato de gestão com organizações sociais, que

são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem essa qualificação do Poder Executivo.

• E) consórcio com fundações públicas, que detenham

experiência reconhecida na atividade de gestão

hospitalar, qualificadas como OSCIPs.

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado

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

Q56.

Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas

com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de

segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes

não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos

particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que

• A) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.

• B) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.

• C) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.

• D) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à

participação omissiva do Estado no resultado danoso.

• E) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da

teoria do risco integral.

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

Direito Administrativo / Domínio público / Bens públicos

Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / ELETROSUL / 2016 / FCC



Q57.

Um imóvel de propriedade de uma autarquia federal, adquirido por esta em processo judicial de cobrança de dívida, não afetado

a serviço público ou outra finalidade específica, é caracterizado como um bem

• A) semi-público, em face da forma de aquisição.

• B) de uso comum do povo, considerando a ausência de afetação à finalidade específica.

• C) disponível, tendo em vista o regime jurídico de direito privado a que se submete a autarquia.

• D) dominical, integrando o patrimônio disponível da autarquia.

• E) de domínio privado, até que afetado a serviço público.

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

Direito Administrativo / Controle interno e externo da administração pública

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

Q58.

Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com

auxílio do Tribunal de Contas,

• A) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos

referidos instrumentos.

• B) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos,

especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.

• C) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulálos, não o fizer no prazo fixado.

• D) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo

mesmo.

• E) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos

deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.

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

Direito Administrativo / Controle jurisdicional

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

Q59.

Concernentes ao controle judicial, considere:

I. Alguns atos da Administração pública não podem ser examinados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, os gerais e

os unilaterais.

II. Haverá invasão do mérito do ato administrativo, quando o Poder Judiciário apreciar os motivos de tal ato, isto é, os fatos

que precederam a elaboração do ato.

III. Os Regimentos dos órgãos públicos, em regra, não são apreciados pelo Poder Judiciário, exceto se ferirem direitos

individuais e coletivos.

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.

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



Tecnologia da Informação / Análise de negócios e requisitos de software

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q60.

Após a etapa de levantamento de requisitos, foram relacionados os seguintes RF (Requisitos Funcionais) e RNF (Requisitos

Não Funcionais):

I. O sistema deverá permitir emissão de relatório de agendamento de consultas médicas.

II. O sistema deve ter tempo de resposta em consultas inferior a 5 segundos em uma condição de rede normal.

III. O sistema deverá permitir cadastro de medicamentos pelos funcionários e médicos.

IV. O sistema deverá permitir aos médicos a geração de receitas.

V. O sistema deverá disponibilizar acesso às informações seguindo normas instituídas no manual do código de ética para de

sites de medicina e saúde do CREMESP usando um hiperlink em HTML5.

É correto afirmar que os requisitos

• A) I e III são RNF.

• B) I e II são RF.

• C) II e V são RNF.

• D) II e IV são RF.

• E) III, IV e V são RNF.

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

Tecnologia da Informação / Especificação de requisitos de software

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q61.

A engenharia de requisitos, subárea da Engenharia de Software, estabelece a elicitação, análise e modelagem daquilo que deve ser atendido pelo software.

Este processo deve observar diferentes pontos de vista e usar uma combinação de métodos, ferramentas e pessoal. O produto desse processo é o chamado

• A) diagrama de casos de uso.

• B) requirement charter.

• C) diagrama de interação.

• D) product backlog.

• E) documento de requisitos.

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

Tecnologia da Informação / Análise e projeto de software orientados a objetos; Programação orientada a objetos

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q62.

Um Assistente Tecnológico da PRODATER está utilizando métricas LCOM − Lack Of Cohesion in Methods em um projeto orientado a objetos. LCOM é o

número de métodos de uma classe que têm acesso a um ou mais dos mesmos atributos. Nesta métrica, se

• A) nenhum método tem acesso aos mesmos atributos, então LCOM = -1.

• B) uma classe tem 6 métodos e 4 deles têm 2 atributos em comum, então LCOM=2.

• C) LCOM é baixo, vários métodos podem estar acoplados uns aos outros por meio de atributos, e isso aumenta a complexidade da classe.

• D) LCOM é mantido alto, a coesão é baixa, e isso é bastante desejável.

• E) LCOM é mantido baixo, a coesão é alta, e isso é bastante desejável.



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

Tecnologia da Informação / Padrões de projeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q63.

Um desenvolvedor precisa utilizar um padrão de projeto para interceptar e manipular requisições HTTP de entrada de usuários

ao sistema web, e respostas de saída através de filtros de pré-processamento e pós-processamento. Além disso, precisa utilizar

outro padrão de projeto capaz de separar as regras de negócio da aplicação das regras de acesso ao banco de dados,

permitindo assim centralizar em classes específicas, as operações de conexão ao banco de dados e realização de operações

SQL. Os padrões de projeto que o desenvolvedor terá que utilizar são

• A) Front Controller e Data Transfer Object.

• B) Application Filter e Data Session Façade.

• C) Intercepting Filter e Data Access Object.

• D) Controller Helper e Data Manager Object.

• E) Application Controller e Data Persistent Object.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de software

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q64.

Um testador ao

− tentar obter senhas,

− atacar o site com o objetivo de destruir suas defesas,

− tentar bloquear o acesso ao site e

− tentar localizar dados inseguros de uma aplicação web,

está realizando

• A) ações maliciosas que podem implicar em demissão por justa causa.

• B) testes de estresse para verificar como a aplicação se recupera de falhas e ataques.

• C) uma função que é exclusiva de um hacker contratado ou de um testador de controle de web services.

• D) testes de desempenho projetados para submeter web services a situações anormais.

• E) testes de segurança para verificar se os mecanismos de proteção conseguem proteger o sistema.

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

Tecnologia da Informação / Qualidade de software

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q65.

A empresa Express conta com diversas equipes de desenvolvimento, nas áreas de software em geral, incluindo técnicas 

estruturadas e de orientação a objetos. Essas equipes estão em constante aperfeiçoamento, visando mantê-las sempre atualizadas 

com as técnicas mais recentes da engenharia de software, incluindo-se aí a área de bancos de dados. 

A Express atende clientes de diversos perfis, abrangendo pequenas, médias e grandes empresas. Dessa forma, os sis- 

temas de computação solicitados também atendem a esse perfil, compreendendo sistemas de pequeno, médio e grande porte. 

A Express conta com equipes especializadas, de grande experiência nas áreas acima destacadas, estando, portanto, apta 

a atender desde um simples produto até um grande sistema de software. Dessa forma, os produtos desenvolvidos pela Express pos- 

suem, normalmente, uma qualidade bastante apurada, o que pode ser verificado pelas diversas técnicas existentes. 

Uma das normas da Express é a de produzir documentação de excelente qualidade, cuja finalidade é, não apenas para



entrega aos clientes, mas também para possibilitar a manutenção adequada dos produtos desenvolvidos.

A Express tem como norma avaliar todos os produtos de software que desenvolve. Assim, na avaliação da qualidade de um software, há um modelo que permite

estimar, ao final do ciclo de desenvolvimento do software, o número de erros latentes no sistema. Esse modelo, chamado de Amplificação de Defeitos, é

graficamente representado da seguinte forma:

O retângulo marcado com X representa, para o passo em questão,

• A) o tempo médio de execução.

• B) a porcentagem de eficiência na detecção de erros.

• C) o número de linhas de código.

• D) o número de funções existentes.

• E) a complexidade ciclomática.

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

Tecnologia da Informação / Análise de algorítmos

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q66.

public class Prova {

public static void main(String[] args) {

int n, i;

int[] v = {12, 145, 1, 3, 67, 9, 45};

n = v.length;

v=operation(n, v);

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

System.out.print(v[i] + " ");

}

}

■■■

][I

{

int i, j, min, x;

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

min = i;

for (j = i + 1; j < n; ++j) {

if (v[j] < v[min]) {

min = j;

}

}

x = v[i];

v[i] = v[min];

v[min] = x;

}

return v;

}

}

O código-fonte apresentado, com a lacuna I preenchida corretamente, implementa um algoritmo de



• A) inserção, que exibe 1 3 9 12 45 67 145

• B) fusão, que exibe 145 67 45 12 9 3 1

• C) seleção, que exibe 1 3 9 12 45 67

• D) bolha, que exibe 67 45 12 9 3 1

• E) bloco, que exibe 145 67 12 3 1 9 45

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

Tecnologia da Informação / UP (Unified Process)

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q67.

O modelo de processo de software

• A) Incremental denomina o primeiro incremento de “produto empacotado”.

• B) RAD trabalha com uma única equipe com poucos desenvolvedores, mesmo para grandes projetos.

• C) RUP é um arcabouço para a engenharia de software orientada a objetos usando a UML.

• D) Prototipagem não permite que se descarte o primeiro protótipo gerado, pois é o núcleo do produto.

• E) Concorrente, chamado de engenharia reversa, implementa uma versão modificada do modelo em cascata.

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

Tecnologia da Informação / UML (Unified Modeling Language)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q68.

Considere os seguintes elementos:

Estes elementos

• A) são os únicos que podem ser utilizados em diagramas de sequência da UML.

• B) representam control nodes de diagramas de classe da UML.

• C) representam object nodes de diagramas de objetos da UML.

• D) podem ser utilizados em todos os diagramas UML.

• E) compõem a notação dos diagramas de atividades da UML.

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de linguagens de programação: linguagens de programação / Java

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q69.

Na matemática, para calcular uma das raízes de uma equação de 2o grau utiliza-se a fórmula abaixo:



Em um programa escrito na linguagem Java, considerando que as todas as variáveis indicadas foram declaradas como sendo

do tipo double, a forma correta de escrever esta fórmula é:

• A) x1 = -b + Calc.sqrt(delta) / 2 * a;

• B) x1 = (-b + Math.pow(delta)) / 2 * a;

• C) x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2 * a;

• D) x1 = (-b + delta^2) / (2 * a);

• E) x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de linguagens de programação: linguagens de programação / Delphi

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q70.

Considere o fragmento de código a seguir, retirado de um procedure de uma aplicação construída com Delphi.

var x: integer; 

var y: string; 

begin 

 x:=0; 

 

■■

I

end 

Para armazenar o conteúdo da variável x na variável y, fazendo a conversão necessária, utiliza-se na lacuna I o comando

• A) y:=Integer.parseInt(x);

• B) y:=(int) x;

• C) y:=IntToStr(x);

• D) y:=(parse) x;

• E) y:=x.toString();

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de linguagens de programação: linguagens de programação / PHP

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q71.

var i, j, a, b, resto: inteiro 

início 

i  2; 

enquanto i <= 5 faça 

j  i 

enquanto j <= 5 faça 

a  i 

b  j 

resto  a mod b 

enquanto resto <> 0 faça 

a  b 

b  resto 

resto  a mod b 

fimenquanto 

se b = 1 

então exiba (i, ",",j) 

fimse 

j  j + 1



fimenquanto 

i i + 1 

fimenquanto 

fim

Considere o seguinte fragmento do pseudocódigo:

resto 

 a mod b 

enquanto resto <> 0 faça 

Em Java e PHP, mod e <> são representados, respectivamente, por:

• A) \ e #

• B) % e !=

• C) \ e !=

• D) % e <>

• E) & e !

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de linguagens de programação: linguagens de programação / C, C++, C#

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q72.

Considere a declaração da seguinte classe em C++:

#include <iostream> 

#include <string> 

using std::string; 

using namespace std; 

class Prefeitura{ 

 public: 

   void setNome(string nome); 

   void setAno(int ano); 

   string getNome(); 

   int getAno(); 

 private: 

   string nome; 

   int ano; 

}; 

Sabendo que um Assistente Tecnológico da PRODATER criou esta classe como parte do programa prefeituras.cpp, é correto

afirmar:

• A) void Prefeitura::setNome(string nome){this->nome = nome;} implementa o método setNome.

• B) nome e ano são variáveis globais do programa prefeituras.cpp.

• C) setNome é um método da classe Prefeitura e getNome é um método da biblioteca string.

• D) p.getNome("Prefeitura de Teresina");

cout << "Nome: " << p.setNome() << endl; são comandos válidos para o main, caso haja a declaração Prefeitura p;

• E) todos os métodos da classe Prefeitura possuem parâmetros de entrada.

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de linguagens de programação: linguagens de programação / Python

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



Q73.

Considere o código-fonte abaixo, criado na linguagem Python.

def dados(n): 

    resultado = [] 

    a, b = 0, 1 

    while a < n: 

        resultado.append(a) 

        a, b = b, a+b 

    return resultado 

op = dados(100) 

print op 

O valor final contido na posição de índice 6 de op é

• A) 1.

• B) 8.

• C) 5.

• D) 6.

• E) 13.
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Tecnologia da Informação / Conceitos de bancos de dados / Arquitetura interna de bancos de dados

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q74.

Considere que na tabela Contribuinte estão cadastrados os

seguintes dados:

.

Com relação ao Modelo Entidade-Relacionamento, mostrado na figura, é correto afirmar que

• A) a entidade ContribuinteImposto infringe a segunda forma normal, pois o atributo ValorImposto é dependente

apenas de parte da chave primária composta.

• B) o atributo CPFCNPJ deve ser colocado na entidade ContribuinteImposto, pois está relacionado com o imposto que

o contribuinte deve pagar.

• C) a tabela ContribuinteImposto é desnecessária, já que as tabelas Contribuinte e Imposto podem se relacionar

diretamente com cardinalidade n:n.

• D) ambos os relacionamentos são identificados e usam a notação Crow's Foot, popularmente conhecida como pé de galinha.

• E) ambos os relacionamentos são não identificados, pois as chaves primárias das entidades Contribuinte e Imposto

formam a chave primária composta da entidade ContribuinteImposto.

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de bancos de dados / Administração de bancos de dados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC



Q75.

Considere o modelo de dados abaixo.

Na relação entre as entidades Advogado e Processo um advogado poderá atuar em diversos processos, tanto como advogado

de defesa como de acusação. Assim, cada processo terá, pelo menos, dois advogados. Com base nesse modelo, na implementação das tabelas do banco de

dados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados relacional,

• A) a chave primária da tabela Advogado deverá ser chave estrangeira na tabela Processo.

• B) ambas as tabelas (Processo e Advogado) deverão ter chave primária composta.

• C) a tabela Advogado deverá ter um campo para especificar o tipo de atuação do advogado em cada processo (defesa ou

acusação).

• D) será necessária a criação de uma tabela entre Advogado e Processo e o relacionamento N:N dará lugar a dois

relacionamentos 1:N.

• E) a chave primária da tabela Processo deverá ser chave estrangeira na tabela Advogado.
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Q76.

Em modelos multidimensionais, como próprio nome sugere, os dados são organizados em múltiplas dimensões, cada uma delas

contendo múltiplos níveis de abstração. Esses níveis são, ainda, definidos pelo conceito de hierarquia. Tal organização de dados

provê ao usuário uma flexibilidade para observá-los a partir de diferentes perspectivas e em diferentes níveis de detalhe o que é

comumente utilizado no suporte a decisão.

Nesse contexto, diversas operações são possíveis, dentre elas aquela que aplica uma agregação sobre um cubo de dados,

subindo o grau do nível de interesse da visão, por exemplo, análise de dados no nível de Municípios, agregados ao nível de

Estado. Considerando a referida agregação e seu processo inverso, ou seja, do menor para o maior nível de detalhe dos dados

a serem analisados, tem-se, respectivamente, operações de

• A) Stack-down e Stack-up.

• B) Roll-up e Drill-down.

• C) Drill-Through e Roll-up.

• D) Drill-up e Pivoting.

• E) Bottom-up e Top-down.
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Q77.

Em um banco de dados relacional existe a figura do valor nulo, ou seja, atributos de um conjunto de entidades podem ter esse

valor. O valor nulo indica

• A) ausência de valor para um atributo de uma entidade de um conjunto de entidades.

• B) que em sua composição deve constar o caractere %.

• C) existência de múltiplos valores para um atributo de uma entidade de um conjunto de entidades.

• D) que o conteúdo do atributo de uma entidade de um conjunto de entidades foi preenchido com o valor 0 (zero).

• E) que em sua composição deve constar a sequência de caracteres //.
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Q78.

Em relação a projetos de bancos de dados, considere:

I. Tem dependência com a classe do Gerenciador de Banco de Dados - GBD, mas não com o GBD específico.

II. Total dependência do GBD específico.

III. Não tem dependência com a classe do GBD a ser escolhido.

Definem os projetos de bancos de dados correta e respectivamente:

• A) lógico, físico e conceitual.

• B) lógico, conceitual e físico.

• C) conceitual, lógico e físico.

• D) físico, conceitual e lógico.

• E) conceitual, físico e lógico.
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Q79.

Ao criar a tabela paciente em um banco de dados Oracle, composta pelas colunas id, nome, sobrenome e uf, foi definido o

valor padrão 'SP' para a coluna uf. Para inserir um registro nesta tabela, usando o valor padrão definido, utiliza-se a instrução

PL/SQL INSERT INTO paciente (id, nome, sobrenome, uf) VALUES (300, 'Paulo', 'Freitas',

);

A lacuna I é corretamente preenchida por

• A) '*'

• B) '%uf%'

• C) NULL

• D) '%'

• E) DEFAULT
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Q80.

Um comando SQL, cuja sintaxe é válida no PostgreSQL 9.3, está apresentado em:

• A) DELETE FROM tabTRT WHERE data processo= “13-AGO-2013”;

• B) UPDATE trabTRT SETTING mes = 10 INSTEAD mes = 5;

• C) CREATE TABLE tab2 TRT { id integer, nome texts, salario numerical};



• D) INSERT INTO tabTRT DEFAULT VALUES;

• E) SELECT nome1, nome2, nome 3 FROM tab2TRT ORDER FOR nome1 AFTER nome2;

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q81.

Dentre as diferenças cruciais entre o modelo tradicional de uso de bancos de dados OLTP (Online Transaction Processing) e o modelo voltado para Data

Warehousing (DW) está

• A) o nível de armazenamento de dados, muito mais sumarizado no caso de DW.

• B) a quantidade de cláusulas JOIN, utilizadas em maior número para DW.

• C) a necessidade de normalização para as bases OLAP, o que não é necessário em OLTP.

• D) a utilização de dados derivados e agregados em OLTP, o que não ocorre no ambiente de DW.

• E) o número de índices necessários, muito maior no caso de DW.
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