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Q1.

Texto CB4A1AAA

Narração é diferente de narrativa, uma vez que

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que

eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de

acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está

presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e

sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,

peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos

corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,

desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,

nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,

por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.

Uma contagem de palavras na base de dados do

Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra

vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas

seu sentido vem mudando.

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito

à acepção mais literária do termo, como narrativa de um

romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de

narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser

elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez

aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda

narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um

movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas

escolhas de um narrador.

Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do

texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

O vocábulo “antes” (R.19) indica, no contexto em que se insere,

circunstância temporal.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

Texto CB1A1AAA

Não sou de choro fácil a não ser quando descubro 

qualquer coisa muito interessante sobre ácido 

desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre 

a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor, 

papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu 

a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”. 

Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse: 

“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não 

esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão, 

guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando 

chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir 

do qual a vida vem da vida.



Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico 

cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam 

o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos 

me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me 

espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu 

moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo 

passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada — 

a noite se guarda toda para o infinito silêncio. 

Acho que uma palavra é muito mais bonita do que 

uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra 

quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem 

montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus 

sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são 

exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você 

acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra 

os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, 

caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e 

descobri: a raça humana é toda brilho.

Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.

In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde

Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula

do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e

Francis Crick.

Pode-se inferir da ausência de aspas e do estilo característico

do texto que a passagem “Não esqueça os dois pacotes de leite

(...) a partir do qual a vida vem da vida” (R. 9 a 13) é uma

extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por

Francis Crick a seu filho.

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

Para o observador externo, pode parecer pura 

preguiça. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se ao 

desenvolvimento da autoconsciência e da criatividade, à 

capacidade de planejamento e de improvisação, à possibilidade 

de reflexão profunda sobre as experiências cotidianas e ainda 

ao raciocínio moral. A aparência pode ser de devaneio sem 

rumo, porém o cérebro pode estar operando um processo 

neurológico complexo, sofisticado e produtivo. 

O autor inglês Neil Gaiman, autor de romances, livros 

e quadrinhos, declarou recentemente, em uma palestra, que o 

nosso futuro depende de livrarias, da leitura e da capacidade de 

sonhar acordado. O autor iniciou sua palestra mencionando que 

a próspera indústria norte-americana de construção de prisões 

usa como variável para a previsão da demanda (necessidades 

futuras de celas) o percentual de crianças com dez e onze anos 

incapazes de ler. Para ele, temos a obrigação de sonhar 

acordados e usar a imaginação. Essas atividades nos fazem 

criar mundos alternativos, que nos permitem construir o futuro. 

No mundo do trabalho, a atividade de sonhar acordado 

já teve dias melhores. Muitas organizações contemporâneas 

declaram amor incondicional pela criatividade e pela inovação. 

Paradoxalmente, continuam a refrear, disciplinar ou expelir 

seus sonhadores. Eles resistem como podem, sonhando



acordados para enfrentar o tédio no trabalho. A Revolução 

Industrial e a ascensão das linhas de montagem sepultaram a 

criatividade e exilaram os sonhadores.

Faz bem sonhar acordado. In: CartaCapital, 13/11/2013, p. 60 (com adaptações).

No que se se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto

acima, julgue os próximos itens.

No trecho “a obrigação de sonhar” (L.16), a correção

gramatical seria mantida se a preposição “de” fosse substituída

por em.

• CERTO

• ERRADO
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Q4.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da

Fazenda (defensor do fisco).

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que

manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado,

a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever,

para eles, aconteceu naturalmente.

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons

escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência

mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com

competência para redigir. Essa competência pode não se ter

originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum

lugar.

Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons

escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande

inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções,

tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o

modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa

“sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de

estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser

impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes

autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens

leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem

o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.

O ponto de partida para alguém tornar-se um bom

escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica

identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em

exemplos de boa prosa.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto

com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.

São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de

substantivo.

• CERTO

• ERRADO
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Q6.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou 

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a 

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia 

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,



a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, 

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO
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Q7.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (R. 6 e 7),

fosse deslocado para imediatamente após “conteúdo”, seriam

alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da

oração em que o trecho ocorre.

• CERTO

• ERRADO
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Q8.

Texto CB8A1BBB

Passados os atropelos da chegada de D. João ao

Brasil, era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram

grandiosos e havia tudo por fazer. A colônia precisava

de estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda,

comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicações

eficientes. Em especial, necessitava de um governo que

se responsabilizasse por tudo isso. D. João não perdeu tempo.

No dia 10 de março de 1808, quarenta e oito horas depois

de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo

gabinete.

Caberia a esse gabinete criar um país a partir do nada.

Havia duas frentes de ação. A primeira, interna, incluiu as

inúmeras decisões administrativas que D. João tomou, logo

ao chegar, para melhorar a comunicação entre as províncias,

estimular o povoamento e o aproveitamento das riquezas

da colônia. A outra frente era externa. Visava ampliar

as fronteiras do Brasil, em uma tentativa de aumentar

a influência portuguesa na América. Era também uma forma

de punir os adversários europeus de Portugal, ocupando seus

territórios e ameaçando seus interesses americanos. Nesse caso,

os avanços foram precários e sem consequências duradouras.

No final de 1808, uma tropa de quinhentos soldados

brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força

naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena,

cujo governador se rendeu sem resistência no dia 12 de janeiro.

Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de

Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada

Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai,

em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica.

Foram ambas conquistas efêmeras. A Guiana se livrou das

tropas de D. João oito anos mais tarde. O Uruguai conseguiria

sua independência em 1828.

Com os planos de expansão territorial fracassados,

restou a D. João se concentrar na primeira — e mais ambiciosa

— de suas tarefas: mudar o Brasil para reconstruir nos trópicos

o sonhado império americano de Portugal.

Laurentino Gomes. 1808. São Paulo:

Ed. Planeta do Brasil, 2007 (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB8A1BBB,

julgue os itens subsequentes.

No início do último parágrafo do texto, os travessões foram

empregados para isolar informação adicional que se intercala

no discurso.

• CERTO

• ERRADO
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Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população



acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou 

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a 

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia 

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, 

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO
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Q10.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho 

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na 

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do



texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no 

contexto.

• CERTO

• ERRADO
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Q11.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas

de atuação do cidadão na condução política e administrativa

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas

previstas constitucionalmente e em diversas normas

infraconstitucionais.

As audiências públicas constituem um importante

instrumento de abertura participativa que proporciona

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas

diferentes esferas de poder.

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.

As audiências públicas integram o perfil dos Estados

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,

mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O pronome contido na expressão “seu desfecho” (R. 23 e 24)

refere-se a “matéria debatida” (R. 21 e 22).

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q12.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática 

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido 

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não 

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os 

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu. 

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um



certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar. 

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é 

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural 

aparece marcado apenas no artigo. 

Mas esses dois modos de falar não são avaliados 

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um 

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não 

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta. 

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em 

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível, 

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu). 

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do 

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um 

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação 

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural 

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado 

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do

texto se o trecho “São duas gramáticas distintas” (R.8) fosse

reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas

diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo de

documento

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

Q13.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação do formato do texto ao gênero

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q14.



Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q15.

Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da

seguinte maneira: todos os clientes a serem atendidos em

determinado dia comparecem à agência no período compreendido

entre 10 horas da manhã e meio-dia; ao chegar à agência, o cliente

recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à

sua ordem de chegada, ou seja, o primeiro cliente a chegar à

agência recebe a senha 1, o segundo recebe a senha 2, e assim por

diante; ao meio-dia, quando é encerrada a distribuição de senhas, os

clientes que as receberam começam a ser atendidos, na ordem

estabelecida por elas, ou seja, na ordem de chegada do cliente à

agência, no horário entre 10 horas e meio-dia. Depois que o

atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera

para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes

que chegaram antes dele e inversamente proporcional ao número de

atendentes.

Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou

diariamente com um quadro de 10 atendentes, que levavam exatos

15 minutos para atender 25 clientes. No dia 30/1/2014, 200 clientes

foram atendidos nessa agência, ao passo que, no dia 31/1/2014, esse

número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e

prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência

no dia 3/2/2014 seria ainda maior, o gerente decidiu que, durante o

mês de fevereiro, o número de atendentes cresceria em 20% em

relação ao número de atendentes de janeiro, assegurando que o

nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos

que já estavam atuando. Sua decisão foi implementada já em

3/2/2014.

Com base nas informações do texto acima, julgue os itens seguintes.

No dia 30/1/2014, o 61.º cliente que compareceu à agência foi

atendido depois das 12 h 35 min.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q16.

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de

idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou

fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos

de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram

(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são

diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não

são fumantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas; Leis de De Morgan; Diagramas lógicos; Equivalências

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

Q17.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A negação da proposição pode ser corretamente expressa por

“Basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será

totalmente modificada”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q18.

Texto CB1A6AAA



A centralidade das relações entre a argumentação e a

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

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

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

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

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

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

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

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

especialistas devidamente credenciados.

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

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

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

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

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q19.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q20.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.



A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico

pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

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

Q21.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor e B for

o conjunto dos presentes que votaram contra, então o conjunto

diferença A\B terá exatamente um elemento.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q22.

Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º

e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.

Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50

camisetas em uma semana; se a soma das quantidades

confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o

dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a

quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos

que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro

confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Sistema político brasileiro

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q23.

No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos

e ao controle da administração pública, julgue os itens subsecutivos.

Existem casos em que mesmo existindo lei específica sobre

determinada matéria, cumpre à administração criar

mecanismos para aplicá-la. Nessas hipóteses, surge o poder

regulamentar, que confere à administração a prerrogativa de

editar atos gerais para alterar e complementar as leis.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q24.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder

Executivo Federal)

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

Q25.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Servidor público do DF apresentar-se ao trabalho com

vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui

vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas

no serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Deveres e proibições

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q26.

Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na

Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre

direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto

a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau

e de cônjuge ou companheiro.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q27.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Responsabilidades

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

Q28.

A respeito de reparação de danos, sindicância e processo

administrativo, e controle interno da administração pública, julgue

os itens seguintes.

Nos termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado

por servidor público não é extensível aos seus sucessores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Penalidades

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q29.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990

e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.429/1992 / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q30.



À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992

—, julgue os itens a seguir.

Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos

de atos de improbidade administrativa os notários e

registradores, que podem sofrer as penalidades previstas na lei

em apreço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q31.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q32.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE



Q33.

Para Andreas Knie, pesquisador do Centro de Inovação

para a Mobilidade e Mudança Social, a implementação das metas

de desenvolvimento sustentável definidas na Conferência Rio+20,

realizada em 2012, não ocorre com a intensidade e o ritmo

desejados. Para piorar, ainda passa ao largo do que o especialista

alemão considera ser sua pauta principal: o trânsito nas cidades.

Durante conferência para planejamento urbano sustentável e

mobilidade, Knie disse que o lobby da indústria automobilística,

responsável por 70% das emissões de CO2 no planeta, impossibilita

uma discussão mais séria acerca de transporte e poluição do ar.

O Globo, caderno Amanhã, 25/6/2013, p. 14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema nele abordado, julgue os itens

seguintes.

No Brasil, a hegemonia do transporte rodoviário é fruto de

decisão política adotada quando o país iniciava a expansão de

seu parque industrial, que se fez acompanhar por célere

urbanização. A construção de cidades como Belo Horizonte, Goiânia e, sobretudo, Brasília, que permitiu a transferência da

sede do poder político-administrativo nacional para o interior,

simboliza o caráter planejado da moderna urbanização

brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q34.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q35.



No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q36.

Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q37.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q38.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q39.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q40.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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



Atualidades / Energia

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q41.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes

renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q42.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q43.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em 

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa: 

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento 

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer 

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa 

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta, 

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema 

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa



veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está 

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes 

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q44.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O sistema operacional Linux, embora seja amplamente

difundido, está indisponível para utilização em computadores

pessoais, estando o seu uso restrito aos computadores de

grandes empresas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q45.

Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente

Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais

rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou

dos programas que estão em uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q46.



Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q47.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de

células especificadas em um intervalo segundo um critério ou

uma condição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q48.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

Arquivos do PowerPoint salvos no formato de apresentação de

eslaides (pps/ppsx) são, automaticamente, abertos no modo

de exibição e, nessa condição, não podem ser editados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q49.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma 

minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a 

condição de que todos os servidores do setor pudessem 

colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada 

de consolidar o documento final. Após digitar a primeira 

versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo, 

a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição 

do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer 

com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa



situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a 

diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora 

da alteração e autor da alteração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q50.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a

listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e,

para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele

inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha

mostrada abaixo.

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula

=MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá

determinar corretamente a média desejada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q51.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

edição no programa Libre Office Impress, é possível, por meio

da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q52.



Cada um dos próximos itens, que abordam procedimentos de

informática e conceitos de Internet e intranet, apresenta uma

situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

A área administrativa do INSS informou a todos os servidores

públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado

sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado

por meio da Internet, em substituição ao acesso realizado

somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não

haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque

sistemas voltados para intranet, diferentemente dos voltados

para Internet, não são compatíveis com o ambiente web.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q53.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q54.

Com relação a conceitos básicos de redes de computadores e ao

programa de navegação Mozilla Firefox, julgue os próximos itens.

Os complementos são aplicativos que permitem ao usuário

personalizar o Firefox com estilos ou recursos extras. As

extensões são um tipo de complemento encontradas na última

versão desse navegador e possibilitam, entre outros recursos,

a integração do Firefox com alguns sítios da Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q55.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.



No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Outlook Express

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q56.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

No Outlook, se a opção Com cópia oculta (Cco) estiver ativada

durante a criação de uma nova mensagem de email, poderá ser

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird

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

Q57.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de correio

eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação em nuvem.

No Mozilla Thunderbird, independentemente da interface

utilizada pelo usuário, o atalho

tem a função de

abrir a caixa de entrada e selecionar todas as mensagens não

lidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q58.

A respeito dos conceitos básicos de Internet e intranet, protocolos,

ferramentas e aplicativos, julgue os itens seguintes.

Entre os sistemas utilizados no ordenamento dos links na

página de resultados de buscas realizadas no Google inclui-se

o PageRank, sistema que se baseia em algoritmos que avaliam

a relevância dos links.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão; Redes sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q59.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing)

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q60.

No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a

Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória

computacional e local de armazenamento de arquivos em

computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos

ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta

rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

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

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

Q61.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE



Q62.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q63.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados

no computador e executar ações em nome dos usuários, de

acordo com as permissões de operação de cada um destes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.)

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

Q64.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

Para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que

auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um

equipamento de hardware na máquina é desnecessária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q65.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento 

de becape corporativo de correio eletrônico é executado 

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e 

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um



email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse 

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi 

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã 

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape 

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q66.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Ao contratar e utilizar um serviço de computação em nuvem

para armazenar seus dados, o usuário perde a governança sobre

esses dados, por não visualizar como eles são submetidos aos

processos de becape, armazenamento e controle de segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Evolução da Administração / Principais abordagens da Administração (clássica até contingencial)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q67.

A respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos

serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão

privada, julgue os seguintes itens.

A corrupção e o nepotismo são fenômenos típicos da

administração pública patrimonialista.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Evolução da Administração / Evolução da Administração Pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a nova

gestão pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q68.

A respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos

serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão

privada, julgue os seguintes itens.

Por conta da emergência de órgãos de responsabilidade social

corporativa nas empresas privadas, estas passaram a ter como

principal objetivo atender aos interesses coletivos da sociedade

como um todo, principalmente em suas áreas de influência.

• CERTO



• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle

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

Q69.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

A coordenação, um processo organizacional diretamente

relacionado com o processo decisório, revela a essência da

direção enquanto função administrativa, pois libera as ações a

serem executadas para o alcance dos resultados estabelecidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT

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

Q70.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a fundamentos de

organização e cultura organizacional.

Os valores sociais considerados importantes para os integrantes

de uma organização constituem valores compartilhados que

compõem uma cultura organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Análise competitiva e estratégias genéricas

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

Q71.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Estratégias competitivas de diferenciação enfatizam atuação

flexível com sólida autoridade central e forte coordenação

entre as unidades de negócio da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Redes e alianças

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



Q72.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Planejamento tático; Planejamento operacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q73.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão e estrutura de

organizações.

Planejamentos estratégicos consideram a relação da

organização com o ambiente em que ela atua, enquanto

planejamentos operacionais se concentram em metas

intraorganizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Administração por objetivos

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

Q74.

Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos diversos do

processo de planejamento.

Os elementos comuns à administração por objetivos incluem

a formulação de objetivos independentes para cada atividade

ou processo dentro de um departamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard

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

Q75.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Estratégias não associadas à alocação de recursos 

organizacionais fazem que a gestão por objetivos e incentivos 

do balanced scorecard se caracterize como barreira ao



alinhamento estratégico e à competividade da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional

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

Q76.

A respeito dos princípios de organização, julgue os itens

subsecutivos.

A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos

níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de

estruturas organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q77.

A respeito do uso de ferramentas gerenciais na gestão pública,

julgue os itens que se seguem.

Decisões do gestor que envolvam departamentos internos da

organização são denominadas decisões operacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Organização informal

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q78.

Acerca de estrutura e estratégia organizacional, julgue os itens

seguintes.

Na administração pública, a estrutura informal facilita a

comunicação entre chefia e subordinados, proporcionando

maior rapidez e controle dos processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q79.



Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento

e desenvolvimento.

A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo

impacto de treinamentos dos servidores.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Motivação

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q80.

Acerca da gestão e da prestação de serviços públicos no Brasil,

julgue os itens a seguir.

Promover a motivação de indivíduos significa proporcionar a

satisfação de suas necessidades, e, em termos hierárquicos,

necessidades de estima são prioritárias em relação a

necessidades sociais, por exemplo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Liderança

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q81.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas no setor

público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados.

Abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de

personalidade têm a ver com as características de

personalidade dos liderados que podem ser usadas para

melhorar o clima organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Comunicação

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

Q82.

Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue os itens

seguintes.

Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo

emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são

exemplos de ruídos e interferências na comunicação,

que podem comprometer a interpretação adequada de uma

mensagem pelo seu receptor.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação

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

Q83.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A centralização constitui um dos princípios fundamentais da

administração pública burocrática clássica; a descentralização,

por sua vez, constitui elemento básico para um modelo de

administração pública gerencial.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Características; Tipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho

organizacional

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

Q84.

No que diz respeito ao referencial estratégico das organizações,

julgue os itens subsecutivos.

Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública

estratégica, a matriz GUT, considerando a gravidade, a

urgência e a tendência do evento estudado, visa priorizar as

ações do gestor de forma racional, o que possibilita, por

exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações

consideradas mais importantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q85.

No que se refere a gestão de pessoas, equilíbrio organizacional,

motivação e liderança, julgue os itens subsequentes.

O equilíbrio organizacional reflete a manutenção de um quadro

de pessoas adequado para cumprir o volume de demandas da

organização.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q86.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas no setor

público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados.

Servidores públicos celetistas, contratados com base em regime

trabalhista e ocupantes de cargo público, não são obrigados a

seguir as normas constitucionais referentes à administração

pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade

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

Q87.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão por processos e por

projetos e à gestão de contratos, da qualidade e do conhecimento.

Estabelecer os objetivos gerais e as especificações de um novo

sistema digital para que um tribunal atenda aos advogados são

exemplos de itens que caracterizam a programação para um

projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade

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

Q88.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Lean manufacturing e kaizen são exemplos de ferramentas

de gestão da qualidade aplicadas para o aperfeiçoamento

de organizações e preveem a realização de diagnósticos

e implementação de melhorias.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade

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

Q89.

A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.



Liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, informações

e conhecimento, pessoas, processos e resultados são critérios

de excelência considerados pelo modelo de excelência em

gestão utilizado pela Fundação Nacional da Qualidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo de gespublica

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

Q90.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Projetos e suas etapas

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

Q91.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

A estrutura analítica do projeto (EAP) representa

hierarquicamente — para baixo e para cima — as áreas de

processo da gestão do projeto, bem como atividades, escopo

e demais elementos do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q92.

Com relação à gestão de projetos e à governança em organizações

públicas, julgue os itens subsecutivos.

Na gestão de projetos, o objeto de análise é o projeto, que

consiste em uma sequência de atividades inter-relacionadas, de

caráter permanente, que ocorrem em diferentes setores da

organização.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

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

Q93.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão por processos e por

projetos e à gestão de contratos, da qualidade e do conhecimento.

Na gestão por processos, o conhecimento múltiplo prevalece

ao especializado, o trabalho em equipe prevalece ao individual

e as competências pessoais prevalecem às habilidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

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

Q94.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito da gestão de projetos e da

gestão de processos.

O mapeamento de processos, realizado pela camada de

negócio das organizações, resulta em um modelo executável

pronto para ser utilizado pelo time de automação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q95.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são

métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um

produto ou serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q96.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é 

determinada pela lei, inexistindo, nesse aspecto, liberdade de



opção para a autoridade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição

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

Q97.

A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação

de atos administrativos, da concessão de serviços públicos e da

desapropriação, julgue os itens a seguir.

A União poderá desapropriar, por utilidade pública, bem do

Distrito Federal, desde que o faça mediante decreto e

indenização prévia.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Admissão, demissão, concurso público, estágio

probatório

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q98.

Acerca do acesso à informação, dos servidores públicos e do

processo administrativo no âmbito federal, julgue os itens que se

seguem.

Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o

servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de

atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas

limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo

adequado.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Vencimento básico

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

Q99.

Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores

públicos, julgue os itens a seguir.

A administração pública poderá determinar o desconto na

remuneração do servidor correspondente aos dias não

trabalhados no caso de greve deflagrada em razão de atraso no

pagamento de salários.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Licença

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q100.

Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na Lei

nº 8.112/1990.

Como medida que contribui para a melhoria da qualidade

de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela

acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja

possível usufruí-los após cada período aquisitivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Aposentadoria

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

Q101.

Considerando as regras constitucionais nacionais e os regimes

jurídicos dos servidores públicos civis, julgue os itens a seguir.

De acordo com a legislação federal, mediante emenda

constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor

ocorrerá aos setenta anos de idade, com percepção integral

dos proventos da atividade, independentemente do tempo

de contribuição.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro

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

Q102.

Com relação à execução financeira do governo do DF, julgue

os próximos itens.

A conta única do tesouro do DF é mantida em conta própria

na Caixa Econômica Federal e tem por finalidade acolher

a arrecadação de todas as receitas distritais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Licitação pública / Modalidades

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

Q103.



Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Licitação pública / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q104.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

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

seguem.

Maria equivocou-se ao enquadrar a situação como típica de

dispensa de licitação, tendo em vista que, nos casos de

calamidade, é possível a contratação por inexigibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Licitação pública / Pregão

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

Q105.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Nos casos em que couber o pregão eletrônico, a administração poderá utilizar a carta-convite e, em qualquer caso, a concorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras

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

Q106.

A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos

e dos contratos e convênios administrativos, julgue os itens a seguir.



Fica a critério da autoridade pública, se for conveniente

fazê-lo, solicitar que minutas de contratos e convênios

administrativos sejam examinadas pela assessoria jurídica da

administração pública, para a emissão de parecer jurídico.

Havendo a solicitação, emitir-se-á parecer de caráter

facultativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares

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

Q107.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas

sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e

dimensões da intervenção da administração na economia; Funções do orçamento público; Orçamento Público: conceito

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q108.

A respeito das técnicas, dos princípios e do ciclo orçamentários,

julgue os itens a seguir.

O ciclo orçamentário tem início com a preparação da proposta

orçamentária e termina com o encerramento do exercício

financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias

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

Q109.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para

a execução de obras.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários



Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q110.

A respeito das técnicas, dos princípios e do ciclo orçamentários,

julgue os itens a seguir.

A publicação do orçamento em diário oficial é o ato que

garante o cumprimento do princípio orçamentário da clareza.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo orçamentário; Processo orçamentário

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

Q111.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

O ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico

e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos

e financeiros dos programas do setor público.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q112.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao Sistema de

Planejamento e de Orçamento Federal (SPOF) e aos créditos

orçamentários adicionais.

Os órgãos integrantes do SPOF realizam o acompanhamento

e a avaliação dos planos e programas respectivos de todos os

poderes e órgãos da administração pública federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q113.

Acerca do plano plurianual, das classificações orçamentárias e da

estrutura programática, julgue os itens a seguir.

A regionalização das diretrizes, dos objetivos e das metas da

administração federal no plano plurianual deve ser feita por

macrorregiões geoeconômicas.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias

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

Q114.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q115.

Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento

público no Brasil, julgue os próximos itens.

A lei orçamentária anual permite a consignação de dotações

orçamentárias a diferentes unidades administrativas

subordinadas a um mesmo órgão público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q116.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais

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

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



Q117.

Com relação às técnicas e aos instrumentos utilizados na elaboração

e na aprovação do orçamento, julgue os itens que se seguem.

É vedada a utilização dos recursos provenientes de excesso

de arrecadação como fonte para a abertura de créditos

suplementares ou especiais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução;

Sistemas de informações; Alterações Orçamentárias

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

Q118.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

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

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

A primeira providência que o executor de despesas terá de

tomar será solicitar ao setor financeiro o empenho estimativo

considerando o total da despesa com gêneros necessária a

abastecer a escola com merenda durante o ano letivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária

e financeira

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

Q119.

Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos,

passivos, impostos e custos, julgue os itens que se seguem.

Os recursos de impostos cuja arrecadação seja compartilhada

entre mais de um ente federativo devem ser registrados como

ativos no âmbito de cada entidade somente em relação

à parcela que lhe couber na repartição da receita.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações



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

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

Q120.

Julgue os itens a seguir, relativos à receita pública.

Arrecadação de receita pública é o ato de transferir aos cofres

públicos os valores monetários entregues pelos contribuintes.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Estágios

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE

Q121.

Com relação à receita pública, julgue os itens subsequentes.

Em obediência ao regime de caixa, uma receita orçamentária

somente poderá ser registrada quando ocorrer o efetivo

ingresso dos recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa

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

Q122.

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

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

ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações

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

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

Q123.

Em relação à despesa orçamentária, julgue os próximos itens.

Na classificação funcional da despesa orçamentária, a função,

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

e a subfunção deve evidenciar cada área da atuação

governamental.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Estágios

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

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

Q124.

Em relação à despesa orçamentária, julgue os próximos itens.

Os compromissos reconhecidos após o encerramento do

exercício fazem parte das despesas de exercícios anteriores,

que poderão ser pagas à conta de dotação específica

consignada no orçamento do exercício financeiro vigente.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar

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

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

Q125.

Em relação à despesa orçamentária, julgue os próximos itens.

São restos a pagar apenas as despesas regularmente

empenhadas e liquidadas, do exercício atual ou anterior, mas

não pagas ou canceladas até 31 de dezembro.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q126.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

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

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

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

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

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

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

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos

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

Q127.

Com relação à execução financeira do governo do DF, julgue

os próximos itens.

Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a

servidor previamente designado e tem como finalidade atender

a despesas que não possam aguardar o processo normal,

ou seja, é exceção quanto à realização de procedimento

licitatório. Os casos de uso do suprimento de fundos na

educação do DF incluem o atendimento de despesas de

pequeno vulto das escolas públicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos

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

Q128.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF), julgue os itens a seguir.

A LRF incentiva a realização de audiências públicas com o

objetivo de fomentar a participação popular na elaboração do

orçamento anual, mas, em razão dos aspectos técnicos

envolvidos, no desenvolvimento da lei de diretrizes

orçamentárias, essa participação não é incentivada.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento

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

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

Q129.

Com relação às técnicas e aos instrumentos utilizados na elaboração

e na aprovação do orçamento, julgue os itens que se seguem.

O anexo de metas fiscais deve ser obrigatoriamente incluído

na lei de diretrizes orçamentárias, mas a inclusão do anexo de

riscos fiscais é facultativa.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública

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

Q130.

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

seguir.

Ainda que haja autorização por lei específica e conformidade

com a lei de diretrizes orçamentárias, não é permitido ao

município usar recursos previstos em créditos suplementares

para cobrir déficits de pessoas jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública

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

Q131.

Ao final do segundo quadrimestre de determinado

exercício, um estado da Federação publicou as seguintes

informações contábeis em seu relatório de gestão fiscal.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item que se

segue.

Nesse caso, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal,

como o estado em questão não ultrapassou o limite máximo da

despesa com pessoal, o governador poderá criar novos cargos

públicos, ainda que isso implique aumento da despesa com

pessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento

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



Q132.

Com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na

Lei de Acesso à Informação, julgue os itens subsequentes.

Se determinado ente da Federação assinar contrato de

adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida

por entidade vinculada a este ente, a operação deverá ser

incluída no montante da dívida pública consolidada.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização

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

Q133.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF), julgue os itens a seguir.

Para que a sociedade possa acompanhar a aplicação dos

recursos públicos, os entes federativos devem disponibilizar as

informações relativas a bens adquiridos e serviços contratados,

incluindo-se dados do fornecedor, valores e, quando pertinente,

o procedimento licitatório realizado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais

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

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

Q134.

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

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

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

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício

do poder diretamente pelo povo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q135.

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

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais.



A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico

perfeito e a expectativa de direito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q136.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q137.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q138.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q139.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) acerca de direitos políticos, julgue o próximo item.

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q140.

Considerando o modelo constitucional de repartição das

competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos

itens, a respeito da organização do Estado.

No âmbito da organização político-administrativa do Estado,

apenas a União, os estados e o Distrito Federal são

considerados entes autônomos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q141.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer

correntes de água em terrenos que sirvam de limites com

outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios

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

Q142.



A respeito da organização político-administrativa dos entes

federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q143.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

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

Q144.

A partir do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue

os itens seguintes.

Na CF, o conceito de administração pública coincide com o de

Poder Executivo e, consequentemente, com o de administração

direta, razão por que é impróprio utilizar o termo

administração pública em referência aos Poderes Legislativo

e Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q145.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é

obrigatória a aprovação em concurso público.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República

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

Q146.

Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue os

seguintes itens.

Independentemente de lei, o presidente da República pode,

por decreto, dispor sobre a extinção de cargo público vago.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, Governo e Administração Pública / Conceitos

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q147.

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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, Governo e Administração Pública / Elementos, poderes e organização

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

Q148.

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da

organização do Estado, julgue os itens que se seguem.

Caso preencha os requisitos de idade e contribuição,

o indivíduo que trabalhe por vários anos em determinado

Tribunal Regional Eleitoral ocupando, exclusivamente, cargo

em comissão terá direito à aposentadoria estatutária se decidir

se aposentar voluntariamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, Governo e Administração Pública / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q149.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos 

agentes públicos, julgue os itens a seguir.



Em razão do princípio da tipicidade, é vedado à administração

celebrar contratos inominados.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q150.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Autarquias

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

Q151.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Uma autarquia é entidade administrativa personalizada distinta

do ente federado que a criou e se sujeita a regime jurídico de

direito público no que diz respeito a sua criação e extinção,

bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Fundações Públicas

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

Q152.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

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

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Empresas Públicas

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

Q153.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de

direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão

obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados

à prestação de serviços por terceiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Sociedades de Economia Mista

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

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

Q154.

Acerca da organização da administração direta e indireta,

centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir.

As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime

trabalhista próprio das empresas privadas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q155.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Poderes; Deveres e prerrogativas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q156.

A respeito dos princípios da administração pública, de noções de 

organização administrativa e da administração direta e indireta,



julgue os itens que se seguem. 

A competência pública conferida para o exercício das

atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas

renunciável a qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q157.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

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

Q158.

Julgue os próximos itens, em relação ao poder de polícia, à

desapropriação e aos serviços públicos.

Com base no princípio da continuidade do serviço público, a

extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei, autoriza

a imediata assunção do serviço pelo poder concedente e a

utilização de todos os bens reversíveis.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

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

Q159.

Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos

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

Q160.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação e controle

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

Q161.

Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão

de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas

comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as

condições de geração de energia, elevando os custos da

concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações

tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro

firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da

concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente,

o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia

elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é

exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as

concessionárias.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

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

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

Q162.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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



Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Conceito

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q163.

Com base no disposto nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, julgue os itens que se seguem.

A administração deve realizar procedimento licitatório para a

contratação, com terceiros, de compras, serviços, obras,

alienações e permissões, entre outros objetos.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Objeto, finalidades

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q164.

Em relação ao sistema de registro de preços, julgue o item seguinte.

Esse sistema consiste em um conjunto de procedimentos para

o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e

aquisição de bens, para contratações futuras, em que as

empresas, concordando em fornecer nas mesmas condições do

primeiro colocado, disponibilizam os bens e serviços a preços

e prazos registrados em ata específica.

Espaço livre

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q165.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Ao contratar serviços ou obras visando à promoção de baixo

impacto sobre recursos naturais, a administração pública

atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável.

• CERTO

• ERRADO
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	Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard 
	Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q75.
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q76.
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q77.
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Organização informal 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Organização informal 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Organização informal 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE




	Q78.
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q79.
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Motivação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Motivação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Motivação 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q80.
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Liderança 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Liderança 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Liderança 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q81.
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Comunicação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Comunicação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Comunicação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q82.
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação 
	Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q83.
	Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Características; Tipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Características; Tipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Características; Tipos, vantagens e desvantagens; Sistema de medição de desempenho organizacional 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q84.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q85.
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Administração Geral / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q86.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q87.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q88.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q89.
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo de gespublica 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo de gespublica 
	Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo de gespublica 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q90.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Projetos e suas etapas 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q91.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q92.
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q93.
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q94.
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q95.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q96.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q97.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Admissão, demissão, concurso público, estágio probatório 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Admissão, demissão, concurso público, estágio probatório 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Admissão, demissão, concurso público, estágio probatório 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q98.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Vencimento básico 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Vencimento básico 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Vencimento básico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q99.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Licença 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Licença 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Licença 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q100.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Aposentadoria 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Aposentadoria 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais / Aposentadoria 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q101.
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Administração Geral / Orçamento público / A conta única do Tesouro 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q102.
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades 
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades 
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q103.
	Administração Geral / Licitação pública / Dispensa e inexigibilidade 
	Administração Geral / Licitação pública / Dispensa e inexigibilidade 
	Administração Geral / Licitação pública / Dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q104.
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q105.
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q106.
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q107.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia; Funções do orçamento público; Orçamento Público: conceito 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia; Funções do orçamento público; Orçamento Público: conceito 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia; Funções do orçamento público; Orçamento Público: conceito 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q108.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q109.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q110.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo orçamentário; Processo orçamentário 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo orçamentário; Processo orçamentário 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo orçamentário; Processo orçamentário 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q111.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q112.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q113.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q114.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q115.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q116.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q117.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução; Sistemas de informações; Alterações Orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução; Sistemas de informações; Alterações Orçamentárias 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução; Sistemas de informações; Alterações Orçamentárias 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q118.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q119.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q120.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Estágios 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE




	Q121.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q122.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q123.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Estágios 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Estágios 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q124.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q125.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q126.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q127.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q128.
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
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