
Língua Portuguesa / Ortografia

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q1.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto

• A) A força contagiante da música não se impõe apenas aos que a amam e acolhem; surge como atraente ameaça para os

que temem seus mágicos poderes.

• B) Os mágicos poderes da música são temíveis para alguns, embora menos para quem a ame sobretudo por força da magia

em que os contagiam.

• C) Muitos se deixam impor pelo poder da música, cuja força contagiante, todavia, também desperta os temores nos que os

alimentam diante dela.

• D) Por mais que se sintam ameaçados pelos mágicos poderes da música, há também os que muito a veneram por causa de

sua força contagiante.

• E) Além dos que a acolhem por amor, há também quem lhes ame os poderes, sendo a música uma força contagiante de

encantamento e magia.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/AP / 2011 / FCC

Q2.

Entre as frases que seguem, a única correta é:

• A) Ele se esqueceu de que?

• B) Era tão ruím aquele texto, que não deu para distribui-lo entre os presentes.

• C) Embora devessemos, não fomos excessivos nas críticas.

• D) O juíz nunca negou-se a atender às reivindicações dos funcionários.

• E) Não sei por que ele mereceria minha consideração.
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Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q3.

A família dos porquês

A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso do termo “porque": o “porque” causal (“a jarra quebrou porque caiu"); 

o explicativo (“recusei o doce porque desejo emagrecer"); e o indicador de argumento (“volte logo, você sabe por quê”). Mas há outros 

aspectos que precisam ser considerados. 

Imagine, por exemplo, que alguém inconformado com a morte de uma pessoa especialmente querida exclama: “Eu não 

consigo entender, isso não podia ter acontecido, por que não eu? Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim?" Um 

médico solícito, se a ouvir nesse desabafo inconformado, poderá dizer-lhe: “Sinto muito pela perda, mas eu examinei o caso de sua



filha e posso dizer-lhe o que houve: ela padecia de má-formação vascular e foi vítima da ruptura da artéria carótida que irriga o lobo 

temporal direito." 

A explicação do médico é irretocável, mas seria a resposta ao “por quê" do pai inconsolável? Os porquês da ciência são por 

vezes rasos: mapas, registros e explicações cada vez mais precisas e minuciosas da superfície causal do que acontece. Eles 

excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais importam. O “porque" da ciência médica nem sequer arranha o “por quê" 

do pai desconsolado.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 30-31.)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do PLURAL para integrar adequadamente a frase:

• A) Não ( poder) mesmo caber aos médicos tentar responder às questões metafísicas que nos afligem.

• B) Às vezes se ( apresentar) para um ser humano aflito questões que ele está longe de poder responder.

• C) As iniciativas que ( tomar), por sua boa vontade, um médico dedicado, nem sempre nos consolam.

• D) Não se ( dever) imaginar que as perguntas que são hoje irrespondíveis o sejam para sempre.

• E) Mesmo os médicos a quem se ( dedicar) todo o respeito pela competência não são oniscientes.
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Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

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

Q4.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

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

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

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

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

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

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

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

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

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

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

A colocação pronominal está correta em:

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

várias situações.

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

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

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

os defeitos das imagens.

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

sorrir ao serem fotografadas.
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Língua Portuguesa / Emprego de tempos, modos e aspectos verbais



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q5.

Mais da metade da população mundial usa internet

Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da

população mundial - informou a ONU na sexta-feira (7 de dezembro de 2018).

A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 51,2% da população mundial

estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT,

Houlin Zhou, em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação mais inclusiva”, disse ele.

Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou de 51,3%

de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%.

(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br)

O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado (2º parágrafo) serve ao propósito discursivo de

• A) constatar fatos ocorridos.

• B) retificar propósitos.

• C) sinalizar prognósticos.

• D) apresentar sugestões.

• E) evocar experiências.
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Língua Portuguesa / Vozes do verbo

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q6.

Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

Indica-se adequada transposição da voz verbal de um segmento para outra voz verbal no seguinte caso:

• A) onde se colocam as cercas = onde as cercas são colocadas.

• B) um deles já tomou posse = um deles já possuiu.

• C) que não pode ser tocado = que não deverá ser tocado.

• D) não foi consumido pela vida = a vida não consumiu.

• E) sendo [...] transformada em vida = a vida passa a ser transformada.
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Língua Portuguesa / Classes de palavras / Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio

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

Q7.

Era julho de 1955. Dali a menos de dois anos, em março de 1957, Oscar Niemeyer estaria na comissão julgadora que escolheu 

o plano-piloto de Lúcio Costa – finalizado a tinta nanquim e último a ser inscrito na concorrência –, projeto vencedor para a construção 

da nova capital federal. Mas, naquele momento, ainda antes de ser convidado por Juscelino Kubitschek para criar os principais 

monumentos de Brasília, Niemeyer detalhou pela primeira vez como seria Marina, a única cidade projetada por ele no país. 

“Podemos dizer que Marina será uma cidade planejada efetivamente de acordo com as concepções mais modernas da técnica 

urbanística”, afirmou ao vespertino carioca A noite. “As distâncias entre os locais de trabalho, estudo, recreio e habitação serão



limitadas a percursos de, no máximo, 15 minutos de marcha. Isso evitará a perda de tempo em transportes, permitindo folga suficiente 

para recreação e prática de esportes”, declarou Niemeyer, que sonhava com uma cidade autossustentável, muito antes de o conceito 

se tornar a principal preocupação de projetos mundo afora. 

O Estado de Minas obteve cópia do Memorial Descritivo da Cidade Marina, datilografado e assinado por Niemeyer. Nele consta 

que o arquiteto procurava “estabelecer para a cidade um sistema de vida humano e feliz, integrado na natureza, que aproveita e enri- 

quece”. O documento chama a atenção ainda para as áreas verdes, que teriam o paisagismo do artista plástico Roberto Burle Marx, ou- 

tro nome fundamental na criação de Brasília. “Cercados de parques, jardins e vegetação abundante, os blocos de habitação coletiva 

estão integrados no seu verdadeiro objetivo, que é aproximar o homem da natureza, para lhe propiciar um ambiente natural e sadio”. 

O plano diretor da Cidade Marina previa centro cívico, com edifícios públicos, teatro, cinema, museu, biblioteca, lojas e res- 

taurantes; hospital e centro de saúde; uma cidade vertical (com prédios de oito a 10 pavimentos) e outra horizontal (com residências); 

zona industrial, escolas, centro esportivo e um aeroporto, única intervenção que chegou a ser executada nas terras. 

Niemeyer enfatizou que a urbanização da nova cidade seria baseada na habitação coletiva, com a localização em meio a 

verdadeiros parques e zonas de vegetação exuberantes. “Este sistema de organização da zona residencial, além de satisfazer 

perfeitamente todas as exigências sociais da vida moderna, proporcionará uma ligação efetiva de seus habitantes com a natureza 

privilegiada do lugar”, afirmou o arquiteto, em 1955.

(RIBEIRO, Luiz e DAMASCENO, Renan. “Como seria Marina”. Disponível em: www.em.com.br)

... para criar os principais monumentos de Brasília... (1º parágrafo)

... além de satisfazer perfeitamente todas as exigências sociais da vida moderna... (último parágrafo)

... que é aproximar o homem da natureza... (3º parágrafo)

Os complementos verbais dos segmentos acima encontram-se corretamente substituídos por pronomes em:

• A) criá-los − satisfazê-la − aproximar-lhe

• B) criá-los − satisfazê-las − aproximá-lo

• C) criá-la − satisfazer-lhe − aproximar-lhe

• D) criá-la − lhe satisfazer − aproximá-lo

• E) criar-lhes − satisfazer-la − aproximar-lhe
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Língua Portuguesa / Classes de palavras / Preposição

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

leão?”

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

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

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

estimulando- os a se tornarem reis!” (3º parágrafo)

No trecho transcrito, os termos destacados constituem, respectivamente,

• A) pronome − pronome − artigo e artigo.

• B) artigo − artigo − pronome e artigo.

• C) pronome − artigo − pronome e preposição.

• D) preposição − artigo − pronome e preposição.

• E) artigo − pronome − artigo e preposição.
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Língua Portuguesa / Classes de palavras / Conjunção

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

Q9.

Sandberg, que mudou totalmente o conceito espectador/obra de arte com o seu trabalho de duas décadas no Museu Stedelijk,

de Amsterdã, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do nosso MAM-RJ que, segundo ele, segue a sua teoria de que o público

deve ver a obra de arte de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de quatro paredes. O ideal,

disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto. O museu não

é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora:

“A finalidade do museu de arte contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época, manter um espelho na

frente do espectador no qual ele possa se reconhecer. Este critério nos leva também a mostrar a arte de todos os tempos dentro do

ambiente atual. Isso significa que devemos abolir o mármore, o veludo, as colunas gregas, que são interpretações do século XIX.

Apenas a maior flexibilidade e simplicidade. A luz de cima é natural ao ar livre, mas artificial ao interior. As telas são pintadas com luz

lateral e devem ser mostradas com luz lateral. A luz de cima nos permite encerrar o visitante entre quatro paredes. Certos museólogos

querem as quatro paredes para infligir o maior número possível de pinturas aos pobres visitantes.

É de capital importância que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Quando os quadros são

apresentados nas quatro paredes, o visitante tem de caminhar ao seu lado. Isso produz um efeito completamente diferente,

especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas o veja. Isso é ainda mais verdadeiro em relação aos

grandes museus de arte contemporânea. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho e deseja

que entremos em sua obra. Ao organizar o nosso museu, devemos ter consciência da mudança de mentalidade da nova geração.

Abolir todas as marcas do establishment: uniformes, cerimoniais, formalismo. Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos

museus nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam.

Realmente não sabemos se os museus, especialmente os de arte contemporânea, devem existir eternamente. Foram criados

numa época em que a sociedade não estava bastante interessada nos trabalhos de artistas vivos. O ideal seria que a arte se

integrasse outra vez na vida diária, saísse para as ruas, entrasse nas casas e se tornasse uma necessidade. Esta deveria ser a

principal finalidade do museu: tornar-se supérfluo”.

(Adaptado de: BITTENCOURT, Francisco. “Os Museus na Encruzilhada” [1974], em Arte-Dinamite, Rio de Janeiro, Editora Tamanduá, 2016,

p. 73-75)

Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho... (3º parágrafo)

Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original

fazendo-se uso da conjunção:

• A) a despeito de

• B) conquanto

• C) em conformidade com

• D) de maneira que

• E) uma vez que
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q10.

Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

As formas verbais atendem às normas de concordância e estabelecem uma adequada correlação entre os tempos e os modos

na frase:

• A) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites de propriedade a serem observados.

• B) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder plenamente a necessidades minhas.

• C) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a tomada de posse por um deles.

• D) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.

• E) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q11.

Planos da natureza

Gabam-se os homens de serem hábeis planejadores. E somos. Mas não queiramos exclusividade absoluta. A natureza é a

rainha dos planejamentos. Aprendemos com ela a identificar para cada necessidade seu melhor atendimento. Mas fomos além:

chegamos a criar carências só pelo prazer de atendê-las.

Exemplo? Ouve-se a toda hora: não sei o que seria de mim sem meu celular. Foram necessários milhares de anos para o ho-

mem finalmente descobrir o que lhe é vital: um smartphone. “Com ele planejo meu dia, me oriento, me situo na vida” - dirá um con-

temporâneo. De fato, o planejamento, como ferramenta da previsão e da organização do trabalho eficaz e necessário, muitas vezes

revela-se indispensável. Mas quando quero me certificar da vantagem de um planejamento, observo a natureza, em algum plano que

ela traçou para manter vivas suas leis essenciais. E alguém duvida de que ela tenha suas próprias razões de planejamento?

(Aristeu Villas-Boas, inédito)

O emprego das formas pronominais e verbais se dá de modo plenamente adequado na frase:

• A) Não há porque não planejar; reservam-se aos que planejam com eficiência o mérito de muitas conquistas.

• B) Eles haviam resguardado-se de planejar, e os imprevistos da operação acabaram tragando-lhes.

• C) O motivo por que se planeja prende-se aos objetivos finais de quem os tem claros e bem definidos.

• D) Os planejamentos em cujos estávamos envolvidos requiseram de nós muito empenho e dedicação.

• E) Planejar porquê? - haverá de se perguntar, como costuma ocorrer, os que dão extremo valor aos improvisos.
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Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC

Q12.



A chave do tamanho

O antes de nascer e o depois de morrer: duas eternidades no espaço infinito circunscrevem o nosso breve espasmo de vida.

A imensidão do universo visível com suas centenas de bilhões de estrelas costuma provocar um misto de assombro, reverência e

opressão nas pessoas. “O silêncio eterno desses espaços infinitos me abate de terror”, afligia-se o pensador francês Pascal. Mas

será esse necessariamente o caso?

O filósofo e economista inglês Frank Ramsey responde à questão com lucidez e bom humor: “Discordo de alguns amigos que

atribuem grande importância ao tamanho físico do universo. Não me sinto absolutamente humilde diante da vastidão do espaço. As

estrelas podem ser grandes, mas não pensam nem amam - qualidades que impressionam bem mais do que o tamanho. Não acho

vantajoso pesar quase cento e vinte quilos”.

Com o tempo não é diferente. E se vivêssemos, cada um de nós, não apenas um punhado de décadas, mas centenas de

milhares ou milhões de anos? O valor da vida e o enigma da existência renderiam, por conta disso, os seus segredos? E se nos fosse

concedida a imortalidade, isso teria o dom de aplacar de uma vez por todas o nosso desamparo cósmico e as nossas inquietações?

Não creio. Mas o enfado, para muitos, seria difícil de suportar.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 35)

Quanto à pontuação e à observância do emprego do sinal de crase, está plenamente correta a frase:

• A) Tendo em vista à longevidade da atual geração, as seguintes pode beneficiar um horizonte ainda mais largo.

• B) Dada a condição dos moços de hoje, os moços de amanhã obterão mais facilidades.

• C) Uma vez alcançada, a imortalidade, será que à ela todos festejarão?

• D) É à longo prazo que muitas felicidades possíveis são alcançadas.

• E) Sempre haverá aqueles que, à todo custo, perseguem o ideal da imortalidade.
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Língua Portuguesa / Sintaxe: coordenação e subordinação

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q13.

Maestro piador

Em 1989, andando com Tom pelo Central Park, em Nova York, ouvi-o identificar vários pássaros pela música que faziam - era

íntimo também dos passarinhos americanos. Não tinha a menor dificuldade para identificá-los em português.

Em jovem, nas suas incursões pelo mato, Tom piava inhambus para matá-los. “O inhambu vinha todo apaixonado e eu o

matava à traição”, confessou. Era uma prática comum aos homens de sua geração. Mas, mais cedo do que muitos, ele enxergou a

desumanidade daquilo. Continuou a piar vários pássaros, mas para firmar com eles um diálogo de amor.

A faixa “O Boto”, em seu álbum “Urubu”, é uma sinfonia de pios. Estão integrados com tal naturalidade à orquestração que

podem nem ser “escutados” pelos menos atentos. Mas estão lá no disco, e executados pelo próprio Tom - quem mais?

(Adaptado de: CASTRO, Ruy. A arte de querer bem. Rio de Janeiro, Estação Brasil, 2018, p. 121-122.)

Considere o sentido veiculado pelas orações sublinhadas nos trechos que seguem:

Em 1989, andando com Tom pelo Central Park, em Nova York, ouvi-o identificar vários pássaros pela música que faziam...

(1º parágrafo)

Em jovem, nas suas incursões pelo mato, Tom piava inhambus para matá-los. (2º parágrafo)

Estão integrados com tal naturalidade à orquestração que podem nem ser “escutados” pelos menos atentos. (3º parágrafo)

Nos contextos em que ocorrem, as orações sublinhadas exprimem, respectivamente, circunstâncias de

• A) causa, direção e condição.

• B) tempo, finalidade e consequência.

• C) conformidade, modo e tempo.

• D) modo, consequência e direção.

• E) condição, causa e modo.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q14.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

A exclusão da vírgula alterará o sentido da seguinte frase:

• A) Ao longo da História, muitos pensadores manifestaram seu temor pelos poderes da música.

• B) Obviamente, não é a todos que desconcerta surpreender-se com os poderes da música.

• C) A música afeta aos ouvintes atentos, que conhecem seus mágicos poderes.

• D) Nem todos temem a música, porque nem todos reconhecem seus mágicos poderes.

• E) Aos que gostam da música, garante-se uma inesgotável fonte de prazer e de sensualidade.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q15.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

• A) uma venerável linhagem de moralistas (1º parágrafo) = uma notória cúpula de mentores.

• B) é capaz de suscitar nos ouvintes (1º parágrafo) = está apta a dissuadir os que a ouvem.

• C) se penitenciou por sua irrefreável propensão (1º parágrafo) = expiou sua irreprimível inclinação.

• D) pressupõe uma viva percepção (2º parágrafo) = pressente uma sensorial intuição.

• E) se empenharam em preveni-la e erradicá-la (2º parágrafo) = se habilitaram a provê-la e externá-la.
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Língua Portuguesa / Compreensão de texto



Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q16.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

A frase O vigor e o tom dos ataques traem o melindre contém um argumento semelhante ao que está nesta outra frase:

• A) nossos respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando. (3º parágrafo)

• B) Há pessoas que não suportam a música... (1º parágrafo)

• C) Platão condenou certas escalas e ritmos musicais... (1º parágrafo)

• D) O que todo esse medo da música [...] sugere? (2º parágrafo)

• E) O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. (3º parágrafo)
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);

Expressões numéricas

Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC

Q17.

Utilizando o método dos mínimos quadrados, obteve-se a equação de tendência

, sendo t = 1, 2, 3, ..., com base

nos lucros anuais de uma empresa, em milhões de reais, nos últimos 10 anos, em que t = 1 representa 2009, t = 2 representa

2010 e assim por diante. Por meio dessa equação, obtém-se que a previsão do lucro anual dessa empresa, no valor de

55 milhões de reais, será para o ano

• A) 2021

• B) 2025

• C) 2024

• D) 2023

• E) 2022
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q18.

Considere o número natural A e o número natural B. Sabe-se que B é divisor de A, e que o quociente entre A e B é igual a 24. O

quociente entre o dobro do número A e o triplo do número B é igual a

• A) 12.

• B) 16.

• C) 8.



• D) 15.

• E) 36.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Frações e operações com frações

Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC

Q19.

Considere os dados, abaixo.

É correto afirmar que

• A) y < x < z.

• B) z < x < y.

• C) y < z < x.

• D) z < y < x.

• E) x < z < y.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Números e grandezas proporcionais / Razões e proporções; divisão em

partes proporcionais; porcentagem e problemas; Regra de três

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q20.

Em um órgão público, 12 funcionários que trabalham com desempenhos iguais e constantes são escalados para realizar uma tarefa. Sabe-se que eles

começaram a trabalhar às 9 horas e, às 10 horas e 20 minutos, verificou-se que 60% da tarefa já havia

sido realizada e que 2 funcionários haviam deixado a equipe. Com a retirada desses 2 funcionários e não tendo ocorrido interrupção no trabalho, a tarefa será

finalizada às 11 horas e

• A) 24 minutos.

• B) 15 minutos.

• C) 30 minutos.

• D) 40 minutos.

• E) 36 minutos.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir

novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q21.

De uma caixa com uma certa quantidade de laranjas, decide-se repartir uma parte das laranjas a algumas crianças em uma

sala, de tal maneira que cada uma receba a mesma quantidade de laranjas. Se cada criança receber 10 laranjas, sobrarão 5 laranjas na caixa e, se cada criança

receber 8 laranjas, sobrarão 19 laranjas na caixa. Se cada criança receber 7 laranjas,

o número de laranjas que sobrarão na caixa será de

• A) 29.

• B) 25.

• C) 27.

• D) 26.



• E) 24.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio

matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q22.

João e Maria correm todos os dias no circuito de 1.500 m de um parque. João faz o percurso em 8 minutos e Maria em 10 minu

tos. Se eles partem juntos do ponto inicial do percurso, a diferença entre o número de metros percorridos por João e o número

de metros percorridos por Maria, quando se encontrarem novamente no ponto de partida, supondo que mantenham o mesmo

ritmo durante todo o exercício, é

• A) 7.500

• B) 5.500

• C) 3.000

• D) 2.500

• E) 1.500
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a

conclusões determinadas

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q23.

A negação da afirmação condicional “Se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa” é:

• A) Se Carlos for bem no exame, vai ficar em casa.

• B) Carlos foi bem no exame e não vai ficar em casa.

• C) Carlos não foi bem no exame e vai ficar em casa.

• D) Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa.

• E) Se Carlos não foi bem no exame então não vai ficar em casa.
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Noções de Informática / Conceitos fundamentais de internet, intranet e redes de computadores

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

Q24.

Para acessar a página pela qual será possível encontrar a opção que permitirá limpar os dados de navegação (histórico, senhas,

cookies etc.) das versões mais recentes do Google Chrome, basta digitar, na linha de endereço do navegador, o comando

• A) google://settings/

• B) goto history

• C) chrome://history/

• D) http://history

• E) clear://history
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Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática

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

Q25.



Um Técnico de Tecnologia da Informação (TI) foi solicitado a fornecer explicações sobre as diferenças entre as portas USB e

firewire. Ele afirmou corretamente que as portas

• A) USB 1.1 alcançavam velocidades de 1 até 10 Mbps e mesmo na época em que foram lançadas, traziam velocidades bem

superiores em relação a outros dispositivos como portas firewire e barramento SCSI.

• B) USB 2.0 utilizam um conector de 9 pinos em vez dos 4 pinos utilizados na versão 1.1, o que proporciona um melhor

controle no fluxo de dados e no gerenciamento de energia.

• C) firewire, além da sua alta velocidade, têm mais benefícios quanto ao seu modo de funcionamento. Enquanto uma conexão

USB funciona em regime peer-to-peer, em que o computador rege o periférico conectado, o firewire trabalha em modo

master/slave.

• D) firewire são mais adequadas para câmeras fotográficas digitais, MP3 players, impressoras e todos os outros periféricos

mais simples, que não exigem grande velocidade de transferência, e as portas USB 2.0 são uma melhor opção para

câmeras de vídeo digital, DVD players e HDs externos, em que os dados transmitidos exigem maior velocidade.

• E) USB 3.0 são compatíveis com a versão 2.0, que trabalha com 480 Mbps, mas trazem um canal full duplex de alta

velocidade que transfere dados a até 5 Gbps. A versão 3.1, no entanto, pode alcançar velocidade de até 10 Gbps.
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Textos

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q26.

Para ajustar uma imagem em um texto do Microsoft Word 2010, em português, de forma que o texto fique disposto ao redor da

borda da imagem, contornando-a, deve-se selecionar a imagem, clicar na opção Formatar da guia Ferramentas de

Imagem, clicar em Quebra Automática de Texto e selecionar a opção

• A) Contorno.

• B) Superior e Inferior.

• C) Alinhado com o Texto.

• D) Através.

• E) Quadrado.
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Planilhas

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

Q27.

Considere a planilha abaixo, digitada no Excel 2010, em português.

Para somar na célula D9 somente os valores da coluna D referentes ao credor TELEMAR NORTE LESTE S/A, utiliza-se a fórmula



• A) =SOMA(D4:D7)

• B) =SE(C="TELEMAR NORTE LESTE S/A";SOMAR())

• C) =SOMASE(C4:C8;A9;D4:D8)

• D) =SOMA(D4:D8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A")

• E) =SOMASE(C4:C8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A";D4:D8)
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Apresentações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q28.

Após ministrar uma palestra sobre Segurança no Trabalho, Iracema comunicou aos funcionários presentes que disponibilizaria os slides referentes à palestra na

intranet da empresa para que todos pudessem ter acesso. Quando acessou a intranet e tentou fazer o upload do arquivo de slides criado no Microsoft

PowerPoint 2010 (em português), recebeu a mensagem do sistema dizendo que o formato do arquivo era inválido e que deveria converter/salvar o arquivo para

o formato PDF e tentar realizar o procedimento novamente. Para realizar a tarefa sugerida pelo sistema, Iracema

• A) clicou no botão Iniciar do Windows, selecionou a opção Todos os programas, selecionou a opção Microsoft Office 2010 e abriu o software Microsoft Office

Converter Professional 2010. Em seguida, clicou na guia Arquivo e na opção Converter. Na caixa de diálogo que se abriu, selecionou o arquivo de slides e

clicou no botão Converter.

• B) abriu o arquivo utilizando o Microsoft PowerPoint 2010, clicou na guia Ferramentas e, em seguida, clicou na opção Converter. Na caixa de diálogo que se

abriu, clicou na caixa de combinação que permite definir o tipo do arquivo e selecionou a opção PDF. Em seguida, clicou no botão Converter.

• C) abriu a pasta onde o arquivo estava salvo, utilizando os recursos do Microsoft Windows 7, clicou com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo e

selecionou a opção Salvar como PDF.

• D) abriu o arquivo utilizando o Microsoft PowerPoint 2010, clicou na guia Arquivo e, em seguida, clicou na opção Salvar Como. Na caixa de diálogo que se

abriu, clicou na caixa de combinação que permite definir o tipo do arquivo e selecionou a opção PDF. Em seguida, clicou no botão Salvar.

• E) baixou da internet um software especializado em fazer a conversão de arquivos do tipo PPTX para PDF, pois verificou que o PowerPoint 2010 não possui

opção para fazer tal conversão.
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q29.

Considere o texto sendo editado no Writer do LibreOffice 5.2.7.2, em português.

Paraná atinge 70% do eleitorado recadastrado biometricamente

O Paraná possui exatos 7.835.916 eleitores. Nesta quarta-feira (5) de julho, o Paraná atingiu a marca de 5.485.544 eleitores revisados biometricamente. Isto

representa exatos 70% do eleitorado estadual. Nestes três últimos meses registramos 864.446 atendimentos, o que equivale a uma média mensal de 288.148

eleitores atendidos. Esta marca só foi possível devido ao empenho

dos incansáveis servidores, juízes e promotores eleitorais, grupo de trabalho da biometria, além do apoio da imprensa, das

autoridades municipais e a adesão irrestrita de toda a sociedade.

(Texto obtido e adaptado de:

http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2017/Julho/parana-atinge-70-do-eleitorado-recadastra-do-biometricamente)

Deseja-se que o texto seja apresentado em 3 colunas, com 1 cm de separação entre as colunas e uma linha vertical marcando

as colunas, conforme o resultado abaixo.



Para chegar ao resultado acima, deve-se marcar o texto, clicar

• A) com o botão direito do mouse e, na janela que se abre, clicar em Colunas... , clicar sobre a figura que mostra texto em

3 colunas e clicar em OK.

• B) em Formatar, em Colunas..., fazer os ajustes adequados em Configurações, em Largura e espaçamento, em Linha

separadora e clicar em OK.

• C) em Estilos, em Colunas..., clicar sobre a figura que mostra texto em 3 colunas e clicar em OK.

• D) com o botão esquerdo do mouse e, na janela que se abre, clicar em Colunas... , clicar sobre a figura que mostra texto em

3 colunas e clicar em OK.

• E) em Editar, em Modo de Exibição, em Colunas..., fazer os ajustes adequados em Configurações, em Linha separadora e

clicar em OK.
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Planilhas

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

Q30.

No suite de aplicativos LibreOffice 5.4.5.1, os aplicativos para a edição de

• A) fórmula e edição de desenhos são, respectivamente, Math e Impress.

• B) documento e edição de fórmula são, respectivamente, Impress e Calc.

• C) planilhas e edição de apresentação são, respectivamente, Calc e Impress.

• D) banco de dados e edição de fórmula são, respectivamente, Math e Calc.

• E) apresentação e edição de banco de dados são, respectivamente, Draw e Calc.
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Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Apresentações

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

Q31.

No LibreOffice Impress 5.1, em português, um slide mestre contém elementos que podem ser aplicados a toda uma

apresentação ou apenas para alguns slides. Para criar um novo slide mestre clica-se em

• A) Inserir > Slide mestre > Novo Slide Mestre.

• B) Exibir > Slide Mestre. Depois, clica-se com o botão direito do mouse no painel esquerdo e seleciona-se a opção Novo slide

mestre.

• C) Arquivo > Novo > Slide Mestre.

• D) Ferramentas > Formatação > Slide Mestre > Novo Slide Mestre.

• E) Inserir > Modelo > Slide Mestre. Depois, clica-se com o botão direito do mouse no painel esquerdo e seleciona-se a opção

Novo slide mestre.
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Noções de Informática / Sistemas operacionais Windows 7



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

Q32.

Um Técnico Administrativo percebe, ao executar suas tarefas de rotina, que seu computador, com o sistema operacional

Windows 7, travou. Tentou, inutilmente, clicar a combinação das teclas Ctrl + Alt + Del para acessar a área onde possíveis processos estariam causando o

problema. Atribuiu, então, o travamento ao acionamento acidental da tecla Break. Para que o computador volte a funcionar, o Técnico deve

• A) desligar o computador, mantendo pressionado o botão liga/desliga do gabinete por cerca de 5 segundos. Depois, pressionar novamente o botão

liga/desliga, aguardar o Windows inicializar e retomar suas tarefas de rotina.

• B) tirar o computador da tomada e, após cessar o fornecimento de energia e o computador desligar, colocá-lo na tomada novamente, ligá-lo, e retomar todas

as tarefas do ponto onde parou, já que o Windows 7 recupera automaticamente tudo que

estava sendo realizado antes do desligamento.

• C) chamar o suporte de Tecnologia da Informação, já que desligar o computador, nesse caso, irá danificá-lo permanentemente, impossibilitando o acesso a

todos os documentos gravados.

• D) pressionar a combinação de teclas Ctrl + R, pois o travamento ocorreu porque o computador entrou em modo de bloqueio,

decorrente do pressionamento inadvertido da tecla Break, que bloqueia as funções principais do computador.

• E) desconectar o teclado e o mouse do gabinete do computador e, após 5 segundos, conectá-los novamente, pois esse procedimento fará com que o

Windows habilite novamente as funções destes componentes.
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Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Google Chrome

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q33.

No navegador Google Chrome, um Analista pressionou simultaneamente a combinação de teclas Ctrl + Shift + N para

• A) abrir uma nova janela para navegação anônima.

• B) fechar a aba (guia) atual.

• C) ir direto ao final da página, evitando o uso da barra de rolagem.

• D) imprimir o conteúdo da página.

• E) adicionar a página aberta na guia atual à lista de sites favoritos.
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Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Firefox

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q34.

Um dos navegadores web mais utilizados é o Firefox. Dentre suas características está a de abrir uma nova aba e também fechar

uma aba por meio das teclas de atalho, respectivamente,

• A) Ctrl + N e Ctrl + W.

• B) Ctrl + D e Ctrl + R.

• C) Ctrl + L e Ctrl + T.

• D) Ctrl + T e Ctrl + W.

• E) Ctrl + R e Ctrl + N.
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Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Internet Explorer

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

Q35.

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

quais encontram-se: 

 

 



− Excluir histórico de navegação 

 

− Navegação InPrivate 

 

− Habilitar proteção contra rastreamento 

 

− Desativar filtro SmartScreen 

 

− Relatar site não seguro 

 

 

 

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:

• A) Gerenciar complementos.

• B) Segurança.

• C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.

• D) Relatar problemas do site.

• E) Gerenciar opções de navegação na internet.
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Noções de Informática / Correio eletrônico / Webmail

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

Q36.

Existe uma série de recomendações para fazer uso seguro

do webmail, como a criação de uma senha de acesso

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

conexões de acesso ao webmail seguras. Uma conexão é

considerada segura se o endereço da página do provedor de

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

• A) HTTPS.

• B) TCPS.

• C) FTPS.

• D) SNMP.

• E) HTTP.
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Noções de Informática / Correio eletrônico / Microsoft Outlook 2010

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - RH / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q37.

Roberto utiliza o Microsoft Office Outlook 2010 para enviar e receber e-mails e para baixar os e-mails de sua conta de e-mail corporativa para o computador de

sua residência, de forma que ele possa ler posteriormente os e-mails baixados sem estar conectado à Internet. Quando recebe spam e e-mails que não lhe

interessam na Caixa de Entrada, ele os seleciona e pressiona a tecla Delete para excluí-los. Os e-mails excluídos são então enviados para a pasta Itens

Excluídos, mas não são apagados de fato do computador. Certo dia, Roberto excluiu por engano um e-mail importante de sua Caixa de Entrada. Dias depois,

notou a falta do e-mail e o encontrou na pasta Itens Excluídos.

Para devolver o e-mail para sua pasta Caixa de Entrada, Roberto deve clicar com o botão direito do mouse sobre o e-mail excluído, selecionar a opção ...... e,

em seguida, selecionar a opção referente à pasta Caixa de Entrada.

A palavra que preenche corretamente a lacuna é

• A) Desfazer.

• B) Mover.

• C) Enviar para.

• D) Encaminhar.

• E) Reverter.
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Noções de Informática / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q38.

O Mozilla Thunderbird 2.0 conta com todos os recursos abaixo, EXCETO

• A) agenda colaborativa.

• B) marcadores de mensagens.

• C) histórico de navegação.

• D) visualização de pastas.

• E) pop-ups com resumo das pastas.
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Noções de Informática / Sítios de busca e pesquisa na internet

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q39.

No campo de busca do site da Google, na internet, um Técnico de Informática digitou a frase financiar as atividades

produtivas do Estado do Amapá e realizou a pesquisa. Percebeu que muitos sites traziam apenas parte da frase que

digitou. Para obter os sites que possuem a referência exata à frase digitada, colocou a frase entre

• A) asteriscos.

• B) chaves.

• C) colchetes.

• D) os sinais de < e >.

• E) aspas.
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Noções de Informática / Computação na nuvem (cloud computing)

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q40.

Considere, por hipótese, que na COPERGÁS exista uma VPN − Virtual Private Network, que consegue estabelecer uma ligação

direta entre um computador e o servidor de destino, criando um tipo de túnel protegido na internet. Neste cenário,

• A) é possível que um usuário possa acessar seus documentos, e-mails corporativos e sistemas na nuvem, via VPN, sem se

preocupar em ser interceptado.

• B) um usuário pode fazer acesso à distância, que é uma tecnologia que permite que um computador consiga acessar um

servidor público por meio de um outro computador que deve estar fisicamente conectado à rede.

• C) a conexão à distância é feita com segurança de dados somente na direção da empresa para o servidor externo; o caminho

contrário não é seguro.

• D) é possível acessar o servidor apenas de dispositivos que estejam com o mesmo sistema operacional do servidor, como

desktops, smartphones ou tablets conectados à rede.

• E) para realizar o acesso à distância é necessário um hardware que utilize o protocolo SSLseg para fazer a ligação direta

entre o computador e o servidor.
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Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC

Q41.

No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível definir qual aplicação padrão irá abrir um determinado arquivo caso o usuário efetue um

duplo clique sobre o mesmo, ou ao clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Abrir. Para alterar a aplicação padrão de um arquivo, é necessário

entrar no menu:



• A) Arquivo, clicar em Propriedades e em seguida clicar em Alterar.

• B) Ferramentas, clicar em Opções de Pasta e em seguida Programas Padrão.

• C) Visualizar, clicar em Opções e em seguida Opções de Abertura.

• D) Editar, clicar em Programas Padrão e escolher a aplicação na listagem.

• E) Visualizar, clicar em Programas Padrão e em seguida Opções de Abertura.
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Noções de Informática / Segurança da informação e proteção: vírus, worms e outros tipos de malware

Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC

Q42.

Um Escriturário recebeu por e-mail um arquivo infectado com vírus.

Esse vírus

• A) já infectou o computador, assim que a mensagem foi recebida.

• B) infectará o computador, se o Escriturário executar (abrir) o arquivo.

• C) infectará o computador, se o Escriturário abrir a mensagem de e-mail.

• D) não infectará o computador, pois todas as ferramentas de e-mail são programadas para remover vírus automaticamente.

• E) infectará o computador, se o Escriturário baixar o arquivo, mesmo que ele não o execute.
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Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais

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

Q43.

À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais,

• A) todo o poder emana de Deus, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo povo, nos termos da Constituição.

• B) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador.

• C) constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da

livre iniciativa.

• D) a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

• E) a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da

humanidade.
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Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

Q44.

Segundo a Constituição Federal, NÃO haverá penas

I. de caráter perpétuo.

II. de perda de bens e valores.

III. de banimento.

IV. cruéis.

V . de interdição temporária de direitos.

Está correto o que se afirma APENAS em



• A) I, II e III.

• B) II e IV.

• C) I, IV e V .

• D) II, III e V .

• E) I, III e IV.
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Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q45.

De acordo com a Constituição Federal, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem

novos Estados ou Territórios Federais, desde que cumpridos os requisitos nela estabelecidos. Já

com relação aos Municípios, dispõe, a mesma Constituição, que a criação, incorporação, fusão e o desmembramento far-se-ão

por lei

• A) municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante

plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, não sendo necessária a realização de qualquer estudo prévio.

• B) estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e

publicados na forma da lei.

• C) estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, a toda população do

Estado respectivo, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e

publicados na forma da lei.

• D) municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, a toda população do

Estado respectivo, não sendo necessária a realização de qualquer estudo prévio.

• E) estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, independentemente de consulta prévia à população, sendo necessária apenas

prévia divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na

forma da lei.
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Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da União

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

Q46.

Ao disciplinar a organização político-administrativa da República brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União

• A) não intervirá, jamais, nos Estados, já que adota o princípio da não intervenção.

• B) não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto, dentre outras hipóteses expressamente previstas, para

reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos

consecutivos, salvo motivo de força maior.

• C) intervirá nos Estados sempre que entender necessária sua intervenção, o que se fará por meio de decreto do Presidente

da República, que somente poderá ser editado mediante prévia autorização do Senado Federal e referendo do Supremo

Tribunal Federal.

• D) intervirá nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo

proibida, contudo, sua intervenção no Poder Judiciário, já que a este é atribuída a função de administração da Justiça na

sociedade.

• E) está autorizada a intervir nos Municípios dos Estados e do Distrito Federal quando deixar de ser paga, sem motivo de força

maior, por um ano, a dívida fundada.
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Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Municípios

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

Q47.

Como regra, na Federação Brasileira a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios são todos considerados entes 

autônomos. Isso não impede, no entanto, que a mesma Constituição Federal estabeleça diferenças de regimes jurídicos entre



eles. É exemplo dessas diferenças

• A) os Municípios não terem competência para prestar serviços públicos próprios.

• B) as contas municipais não estarem sujeitas à fiscalização de Tribunal de Contas.

• C) os Municípios não possuírem competências legislativas próprias.

• D) os Municípios não possuírem Poder Judiciário, nem mesmo de primeira instância.

• E) os Municípios poderem arrecadar, mas não instituir tributos próprios.
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Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios

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

Q48.

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.

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

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais

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

Q49.

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 / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q50.

Três anos após ter sido aprovado em concurso público de provas, cujo prazo de validade inicial de dois anos havia sido

prorrogado uma vez por igual período, Fabrício é convocado, nomeado e empossado em cargo efetivo junto a órgão da Administração direta de determinado

Município. Alguns anos mais tarde, em razão de reestruturação do órgão, ele passa a exercer função de confiança, por meio da qual é encarregado das

atribuições de chefia da seção em que foi lotado. Nessa mesma ocasião,

Adélia é nomeada e empossada em cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, para exercer atribuições de assessoramento à

direção superior do referido órgão, independentemente de aprovação prévia em concurso público.

Nessas circunstâncias, a investidura de Fabrício no cargo efetivo é



• A) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando tanto o ato de admissão de Fabrício quanto o de Adélia sujeitos à apreciação quanto à

sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• B) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança, mas não a nomeação de

Adélia para o cargo em comissão, estando tanto o ato de admissão de Fabrício quanto o de Adélia sujeitos à apreciação

quanto à sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• C) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando, contudo, apenas o ato de admissão de Fabrício sujeito à apreciação quanto à sua

legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• D) incompatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando, contudo, apenas o ato de admissão de Adélia sujeito à apreciação quanto à sua

legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• E) incompatível com a Constituição Federal, assim como, por consequência, a assunção por ele de função de confiança,

embora a nomeação de Adélia para o cargo em comissão seja legítima, estando apenas o ato de admissão de Fabrício

sujeito à apreciação quanto à sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC

Q51.

Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do Poder Legislativo,

• A) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos segundo o princípio majoritário.

• B) cada unidade da Federação com representação no Senado Federal elegerá 3 Senadores, com mandato de 8 anos.

• C) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito

Federal.

• D) o número de representantes de cada unidade da Federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritá-

ria, por meio de lei complementar, no ano anterior às eleições, a fim de garantir o equilíbrio da Federação.

• E) cada Senador será eleito com 3 suplentes.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo

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

Q52.

Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que:

• A) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por

prazo superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo.

• B) o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua

eleição.

• C) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão

sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o

do Supremo Tribunal Federal.

• D) o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter,

defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é

dispensado o Vice-Presidente da República.

• E) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais

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

Q53.



Acerca do Poder Judiciário, considere:

I. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para rever decisões da Justiça do Trabalho, notadamente as que tenham

por objeto dissídios coletivos, por meio de recurso extraordinário.

II. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do

Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

III. Serão processadas e julgadas perante a justiça estadual, no foro do domicilio dos segurados ou beneficiários, as causas

em que forem parte o Instituto Nacional de Seguridade Social e o segurado, quando a comarca não for sede de juízo

federal.

Está correto o que consta de

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

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

Q54.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça

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

Q55.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

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

Q56.



Kleber é Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Jaime é advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral, e tem mais de

dez anos de efetiva atividade profissional. Com base nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, para

compor o Tribunal Superior Eleitoral

• A) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Corregedor Eleitoral apenas Kleber.

• B) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• C) está habilitado apenas Jaime, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• D) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apenas Jaime.

• E) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

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

Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais

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

Q57.

De acordo com a disciplina constitucional a respeito da Justiça Eleitoral,

• A) decisão proferida por Tribunal Regional Eleitoral que interprete a lei de modo divergente de dois ou mais tribunais eleitorais

não é passível de ser impugnada mediante recurso.

• B) decisão de Tribunal Regional Eleitoral que versar sobre inelegibilidade para cargo político é passível de ser impugnada

mediante recurso.

• C) os membros dos tribunais eleitorais não gozam da garantia da inamovibilidade, uma vez que não podem atuar nessa

função por mais de dois biênios consecutivos.

• D) decisão de Tribunal Regional Eleitoral que denegue habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de

injunção poderá ser objeto de recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça.

• E) são órgãos da Justiça Eleitoral o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais,

os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais.
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Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC

Q58.

Determinado Tribunal de Justiça estadual possui Órgão Especial composto por seu Presidente e mais 24 membros, provendo-se

• A) metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelos demais membros do Órgão Especial.

• B) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição pelo Tribunal Pleno.

• C) metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno.

• D) 1/3 das vagas por antiguidade e 2/3 por eleição pelo Tribunal Pleno.

• E) 2/3 das vagas por antiguidade e 1/3 por eleição pelos demais membros do Órgão Especial.
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Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Das Funções Essenciais à Justiça

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

Q59.

Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

• A) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República,

depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma

recondução.

• B) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de

autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

• C) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria

absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.

• D) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e 

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do



Poder Executivo.

• E) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre

integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros

do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública

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

Q60.

O entendimento jurídico segundo o qual o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face da

Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido decorre

• A) do princípio constitucional da igualdade.

• B) do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

• C) do princípio constitucional da legalidade.

• D) dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que constituem fundamento da República Federativa do Brasil.

• E) da liberdade constitucional de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais

que a lei estabelecer.

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

Direito Administrativo / Administração direta e indireta

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

Q61.

Entre as entidades integrantes da Administração indireta de determinado ente, possuem personalidade jurídica de direito público:

• A) empresas públicas.

• B) autarquias.

• C) sociedades de economia mista.

• D) agências de fomento.

• E) organizações sociais.
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Direito Administrativo / Órgãos públicos

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

Q62.

No que concerne aos órgãos públicos, é correto afirmar:

• A) A criação e extinção dos órgãos públicos independem de lei.

• B) No desempenho das atividades inerentes a sua competência, os órgãos públicos atuam em nome da pessoa jurídica de

que fazem parte.

• C) Os órgãos públicos têm personalidade jurídica própria.

• D) A regra geral é a de que os órgãos públicos detêm capacidade processual.

• E) Os órgãos públicos são unidades de atuação integrantes apenas da estrutura da Administração direta, haja vista que as

unidades de atuação integrantes da estrutura da Administração indireta denominam-se entidades.
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Direito Administrativo / Agentes Públicos

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

Q63.



Considerando que Rita é servidora que ocupa cargo público efetivo e João é advogado, servidor de carreira não efetivo no

serviço público, conforme o tratamento constitucional dado aos servidores públicos, levando em conta apenas os dados ora

apresentados, é correto afirmar que

• A) Rita pode exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais

mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.

• B) Rita e João podem exercer função de confiança e João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento.

• C) João pode exercer função de confiança e Rita pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais

mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de assessoramento.

• D) João pode exercer função de confiança, e Rita e João podem exercer cargo em comissão nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.

• E) Rita e João podem exercer função de confiança e cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos

previstos em lei, com atribuições apenas de chefia e assessoramento.
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Direito Administrativo / Cargo, emprego e função públicos

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

Q64.

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

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

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

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

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

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

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

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

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

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

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

pessoas com deficiência.

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

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos e atributos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q65.

Os atos administrativos têm atributos que os distinguem de outros atos jurídicos. Dentre esses atributos, a

• A) presunção de legitimidade está presente apenas nos atos administrativos vinculados, porque estes são editados nos estritos termos da lei.

• B) imperatividade confere aos atos administrativos a prerrogativa de serem executados independentemente de decisão judicial, desde que se trate de atos

discricionários, pois os atos vinculados são obrigatórios por força de lei.

• C) imperatividade significa que a Administração não depende de ordem judicial para execução de suas decisões, o que não

exclui esses atos do âmbito do controle judicial.

• D) tipicidade confere aos atos elencados na legislação o poder de serem executados diretamente pela Administração, independentemente do tipo e natureza

dos mesmos.

• E) presunção de veracidade não afasta a possibilidade do ato administrativo que está produzindo efeitos ser invalidado diante

da comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies

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

Q66.



Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial e

respeitados os direitos adquiridos, a Administração

• A) não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares.

• B) pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade.

• C) pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.

• D) pode revogá-lo, porque dele se originam direitos.

• E) não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC

Q67.

Considere a edição de ato administrativo indeferindo pedido administrativo de particular para que o poder público municipal

promova urgentes reparos no leito da rua onde está situada sua residência, em razão do aparecimento de uma rachadura que

vem progressivamente aumentando de tamanho, ocasionando risco a ele e demais moradores do local. Essa medida

• A) constitui regular exercício de poder disciplinar, tendo em vista que não são somente os servidores públicos destinatários

dessa atuação, que abrange decisões relativas a outros vínculos jurídicos.

• B) deve ser impugnada judicialmente, posto que somente com autorização judicial o ente público poderia realizar contratação

para aquela finalidade sem a realização de licitação.

• C) admite revisão pela própria Administração pública em caso de constatação de inadequação, desde que se trate de juízo

discricionário, vedado sanar vício de legalidade diretamente.

• D) pode ser objeto de recurso administrativo, o que permite à Administração pública superior convalidar ou anular o ato administrativo, caso reste

demonstrada sua inadequação e inconveniência diante da situação fática.

• E) demandará a interposição de recurso administrativo por parte do requerente, sem prejuízo de poder adotar medidas judiciais para intervenção da obra,

diante da situação emergencial caracterizada.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q68.

Um servidor de uma autarquia incumbida da vigilância sanitária de um determinado Município visitou, em trabalho de rotina, um

estabelecimento comercial e verificou que lá estava sendo explorada atividade estranha àquelas permitidas e constantes do

alvará de licença e instalação, inclusive sem o devido cuidado com as normas sanitárias. Lavrou auto de infração e imposição de

multa, incluindo a interdição do estabelecimento por determinado prazo, para que o responsável providenciasse a regularização

ou a desativação da atividade não autorizada. O responsável pelo estabelecimento apresentou defesa, deduzindo que teria

havido abuso de poder. A alegação do comerciante

• A) procede, tendo em vista que a autarquia não pode exercer poder de polícia repressiva, apenas editar atos normativos que

regulem o setor e a atuação dos administrados a ele subordinados.

• B) é infundada, tendo em vista que as autarquias possuem plenos poderes no setor que atuam, cabendo ao decreto que as

cria delimitar a esfera de competências e prerrogativas das mesmas.

• C) não é aderente à legalidade, pois a atuação do servidor público tem fundamento no exercício do poder de polícia, que

permite a adoção de medidas repressivas e de urgência para obstar ilegalidades e riscos aos administrados.

• D) é improcedente tendo em vista que às autarquias é dado o exercício do poder de polícia em sua integralidade, cabendo à

lei que autoriza sua criação delegar aos servidores indicados a competência para instituir multas e sanções, mesmo que

não constantes expressamente de lei.

• E) procede, pois embora o servidor possa interditar o estabelecimento, no regular exercício do poder de polícia, a imposição

de multa pecuniária depende previsão expressa em lei e de decisão judicial.

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

Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado, discricionário

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

Q69.



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

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

administração.

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

dispõe.

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

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

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

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

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico

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

Q70.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido

de relação de coordenação e subordinação, no que

diz respeito às suas funções institucionais.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que

haja absoluta independência funcional entre uma e

outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I, apenas.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar

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

Q71.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

• B) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

• C) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

• D) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar



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

Q72.

Dentre os poderes atribuídos à Administração pública, é

inerente ao poder

• A) regulamentar a possibilidade de criar direitos e obrigações aos administrados sempre que houver lacuna na lei disciplinando determinado tema.

• B) regulamentar a competência do executivo para editar ato normativo explicitando os deveres e direitos

que tiverem sido instituídos por meio de lei, admitindo-se, inclusive, a delegação dessa atribuição.

• C) disciplinar a restrição de seu alcance para atingir

apenas servidores e desde que possuam vínculo

funcional adquirido mediante concurso com a Administração pública.

• D) hierárquico a possibilidade de imposição de penalidades aos servidores e administrados, sempre que

agirem em desconformidade às normas ou aos princípios que regem a atuação dos entes públicos.

• E) disciplinar a precedência de relação de hierarquia

para fundamentar e delimitar o âmbito de aplicação

de medidas punitivas.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q73.

Durante inspeção a um laboratório e fábrica de produtos veterinários, os agentes da Administração pública competente

constataram em um exemplar, a utilização de determinado insumo não mais autorizado. Em razão disso, lavraram auto de

infração e de apreensão de todos os produtos da mesma categoria. Os donos do laboratório insurgiram-se contra a medida que

• A) excedeu os limites do poder de polícia que compete à Administração pública em razão da apreensão das mercadorias, o

que demandaria autorização judicial.

• B) não poderia ter sido realizada sem prévia submissão a processo judicial, salvo se houvesse expressa previsão em decreto

autônomo da Administração pública.

• C) configurou regular exercício de poder disciplinar, que se estende não só em relação aos servidores públicos, mas também

em direção daqueles que travarem relações jurídicas com o poder público.

• D) constitui regular exercício de poder de polícia pela Administração pública, cuja atuação pode prever medidas preventivas e

repressivas de urgência, a fim de garantir a segurança e a saúde dos administrados.

• E) deveria estar integral e expressamente prevista na legislação que trata da competência de fiscalização da Administração

pública em matéria de vigilância sanitária, não se admitindo adoção de medidas acautelatórias e de urgência.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos

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

Q74.

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

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

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

autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, Pedro

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

prontuário.

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

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

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

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

determinar-se de acordo com esse entendimento.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Dos contratos



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q75.

As cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos não retiram sua característica de comutatividade, porque

• A) são regidas pelo direito privado no que concerne às alterações, razão pela qual são admitidas somente de modo

consensual.

• B) a possibilidade de alteração unilateral dos referidos contratos pela Administração pública também garante ao contratado a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, de forma a não haver enriquecimento ilícito em desfavor do

mesmo.

• C) somente podem ser invocadas diante da comprovação de que as intervenções promovidas no contrato ensejarão

modificação do seu objeto econômico financeiro.

• D) são previstas de forma isonômica para a Administração pública contratante, bem como para os contratados, a exemplo da

prerrogativa de rescisão unilateral.

• E) são aplicáveis diante da ocorrência de determinados eventos que já tenham desequilibrado o contrato, de forma que a

finalidade daquelas cláusulas é restabelecer a equação econômico-financeira original.

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

Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da execução

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/AP / 2011 / FCC

Q76.

A ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução, como por exemplo, quando a

Administração deixa de entregar o local da obra ou serviço, denomina-se

• A) estado de perigo.

• B) fato do príncipe.

• C) caso fortuito.

• D) força maior.

• E) fato da Administração.

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

Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da inexecução e da rescisão

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q77.

Suponha que uma empreiteira contratada pela Administração para construção de uma estrada esteja pleiteando em juízo o

ressarcimento de custos de desmobilização em função de rescisão do contrato celebrado para tal objeto. De acordo com o

disposto na Lei nº 8.666/1993, tal pleito afigura-se

• A) procedente em quaisquer hipóteses de rescisão unilateral pela Administração, assegurado à contratada também

pagamento de perdas e danos, incluindo os lucros cessantes.

• B) procedente na hipótese, por exemplo, de a rescisão ter ocorrido em face de caso fortuito ou força maior impeditivo da

execução do objeto, verificada ausência de culpa da contratada.

• C) improcedente, salvo se a rescisão se der em face de atraso dos pagamentos devidos pela Administração, por período

superior a 90 dias.

• D) improcedente, não sendo devido qualquer ressarcimento à contratada, o que não afasta a possibilidade de pagamento de

indenização na hipótese de rescisão amigável a título de multa compensatória.

• E) procedente na hipótese, por exemplo, de rescisão por iniciativa da contratada em face de quaisquer reduções quantitativas

do objeto em relação ao valor originalmente pactuado.

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

Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Pregão. Lei n.º 10.520/2002

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC

Q78.



Um participante de pregão presencial que discorde do resultado anunciado ou mesmo de alguma conduta do pregoeiro

• A) deve aguardar a homologação da licitação e a celebração do contrato para impugnar judicial e administrativamente o procedimento, dado que este não

contempla a possibilidade de interposição de recurso em momento anterior.

• B) deve deduzir irresignação judicial contra a decisão proferida no curso do procedimento, tendo em vista que o presidente da

comissão de licitação não detém poderes para revisão dos próprios atos.

• C) pode apresentar recurso administrativo contra cada decisão que repute ilegal ou inadequada, sendo dever do pregoeiro

suspender o procedimento para prévia análise das impugnações.

• D) pode apresentar recurso oral, cujas razões serão reduzidas a termo pelo pregoeiro e decididas antes da nomeação do vencedor.

• E) deve, após a declaração do vencedor, manifestar sua irresignação, consignando intenção de recorrer, quando lhe será

concedido prazo, nos termos da lei, para apresentar as respectivas razões, sem prejuízo de poder deduzir pleito judicial

para eventual anulação do certame.
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Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q79.

Danilo exerce cargo de agente público da Administração direta federal transitoriamente e sem remuneração. Em razão desse

cargo, utilizou, em serviço particular, veículo de propriedade de empresa incorporada ao patrimônio público. Diante dessa

situação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato e dá outras providências, o ato praticado por Danilo

• A) constitui improbidade administrativa, não importando enriquecimento ilícito, já que não aufere a ele vantagem patrimonial.

• B) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público transitoriamente.

• C) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público sem remuneração.

• D) não constitui improbidade administrativa, pois não aufere a ele vantagem patrimonial.

• E) constitui improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito.
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Código de Trânsito Brasileiro: Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q80.

Considere a imagem abaixo.

Nesse caso, Carlos parou seu veículo afastado a menos de cinquenta centímetros da guia da calçada, o que

• A) não constitui infração de trânsito.

• B) constitui infração de trânsito leve, passível apenas de multa.

• C) constitui infração de trânsito média, passível de multa e remoção do veículo.



• D) pode ser sujeita à penalidade de advertência por escrito se Carlos não for reincidente nessa mesma infração, nos últimos

seis meses, caso a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entenda esta providência como mais educativa.

• E) pode ser sujeita à penalidade de advertência por escrito se Carlos não for reincidente nesta mesma infração, nos últimos

doze meses, caso a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entenda esta providência como mais educativa.
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Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

Fonte: AGENTE ESTADUAL DE TRâNSITO / DETRAN/SP / 2013 / VUNESP

Q81.

Para aferição da alcoolemia na caracterização da infração administrativa do art. 165 do CTB, a resolução CONTRAN 432/2013 estabelece os seguintes critérios:

• A) exame de sangue com qualquer concentração de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora.

• B) teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 miligrama (0,05 mg/L) de álcool por litro de ar expirado ou exame de sangue com concentração

igual ou superior a 6 decigramas (6 dg/L) de álcool por litro de sangue.

• C) teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 miligrama (0,05 mg/L) de álcool por litro de ar expirado mais sinais de alteração da capacidade

psicomotora.

• D) exame de sangue com qualquer concentração de álcool ou teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 miligrama (0,05 mg/L) de álcool por

litro de ar expirado ou sinais de alteração da capacidade psico motora.

• E) teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,10 miligrama (0,10 mg/L) de álcool por litro de ar expirado mais sinais de alteração da capacidade

psicomotora.
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	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q21.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC




	Q22.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC




	Q23.
	Noções de Informática / Conceitos fundamentais de internet, intranet e redes de computadores 
	Noções de Informática / Conceitos fundamentais de internet, intranet e redes de computadores 
	Noções de Informática / Conceitos fundamentais de internet, intranet e redes de computadores 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q24.
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q25.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Textos 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Textos 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Textos 
	Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q26.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q27.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / Microsoft Office 2010 / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q28.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Textos 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Textos 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Textos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q29.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA SEGURANçA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q30.
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de Escritório / LibreOffice 5 ou superior / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q31.
	Noções de Informática / Sistemas operacionais Windows 7 
	Noções de Informática / Sistemas operacionais Windows 7 
	Noções de Informática / Sistemas operacionais Windows 7 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q32.
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Google Chrome 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q33.
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Firefox 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Firefox 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Firefox 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q34.
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Internet Explorer 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação / Internet Explorer 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q35.
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Webmail 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Webmail 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Webmail 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q36.
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Microsoft Outlook 2010 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Microsoft Outlook 2010 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Microsoft Outlook 2010 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - RH / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC




	Q37.
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2011 / FCC




	Q38.
	Noções de Informática / Sítios de busca e pesquisa na internet 
	Noções de Informática / Sítios de busca e pesquisa na internet 
	Noções de Informática / Sítios de busca e pesquisa na internet 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC




	Q39.
	Noções de Informática / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC




	Q40.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC




	Q41.
	Noções de Informática / Segurança da informação e proteção: vírus, worms e outros tipos de malware 
	Noções de Informática / Segurança da informação e proteção: vírus, worms e outros tipos de malware 
	Noções de Informática / Segurança da informação e proteção: vírus, worms e outros tipos de malware 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC




	Q42.
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q43.
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q44.
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q45.
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da União 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q46.
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q47.
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q48.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q49.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q50.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q51.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q52.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q53.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q54.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q55.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q56.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q57.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC




	Q58.
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q59.
	Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q60.
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q61.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q62.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q63.
	Direito Administrativo / Cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q64.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos e atributos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q65.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q66.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q67.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q68.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado, discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado, discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado, discricionário 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q69.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q70.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q71.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q72.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q73.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q74.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Dos contratos 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Dos contratos 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Dos contratos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q75.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da execução 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da execução 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da execução 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/AP / 2011 / FCC




	Q76.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da inexecução e da rescisão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da inexecução e da rescisão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Da inexecução e da rescisão 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q77.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Pregão. Lei n.º 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Pregão. Lei n.º 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/1993 com alterações posteriores / Pregão. Lei n.º 10.520/2002 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q78.
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q79.
	Código de Trânsito Brasileiro: Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações 
	Código de Trânsito Brasileiro: Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações 
	Código de Trânsito Brasileiro: Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q80.
	Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
	Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
	Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
	Fonte: AGENTE ESTADUAL DE TRâNSITO / DETRAN/SP / 2013 / VUNESP




	Q81.


