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Q1.

Juízo de valor

Um juízo de valor tem como origem uma percepção individual: alguém julga algo ou outra pessoa tomando por base o que

considera um critério ético ou moral. Isso significa que diversos indivíduos podem emitir diversos juízos de valor para uma mesma

situação, ou julgar de diversos modos uma mesma pessoa. Tais controvérsias são perfeitamente naturais; o difícil é aceitá-las com

naturalidade para, em seguida, discuti-las. Tendemos a fazer do nosso juízo de valor um atestado de realidade: o que dissermos que

é, será o que dissermos. Em vez da naturalidade da controvérsia a ser ponderada, optamos pela prepotência de um juízo de valor

dado como exclusivo.

Com o fenômeno da expansão das redes sociais, abertas a todas as manifestações, juízos de valor digladiam-se o tempo todo,

na maior parte dos casos sem proveito algum. Sendo imperativa, a opinião pessoal esquiva-se da controvérsia, pula a etapa da

mediação reflexiva e instala-se no posto da convicção inabalável. À falta de argumentos, contrapõem-se as paixões do ódio, do

ressentimento, da calúnia, num triste espetáculo público de intolerância.

Constituem uma extraordinária orientação para nós todos estas palavras do grande historiador Eric Hobsbawm: “A primeira

tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos mais dificuldade para compreender. O que dificulta a

compreensão, no entanto, não são apenas as nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que as formou.” A

advertência de Hobsbawm não deve interessar apenas aos historiadores, mas a todo aquele que deseja dar consistência e

legitimidade ao juízo de valor que venha a emitir.

(Péricles Augusto da Costa, inédito)

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

• A) Quanto maior o índice de preconceito, revelado numa opinião, o julgamento se torna manifestação de um valor que não

cabe sustentar-se.

• B) Embora nem sempre se leve isso em conta, é enorme a distância entre argumentos que se discutam e juízos de valor que

se emitam com paixão.

• C) A precedência de uma análise histórica, diante da qual um fato sucedido se subordina, é indiscutível para se avaliá-lo de

modo sério e consequente.

• D) As pessoas mais autoritárias tendem a radicalizar suas opiniões, conquanto obtenham logo o aval dos contendores,

quando então afetam alguma condenscendência.

• E) Eles não gostam muito de polêmica, acham mais preferível impor seus pontos de vista, em cujos costumam haver traços

de um partidarismo fútil.
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Q2.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus. 

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

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

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

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

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

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

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

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

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



nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo.

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

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

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

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

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

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do

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

Schopenhauer.

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

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

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

espíritos livres.

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

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

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

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

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

volvimento do homem artístico”.

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

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

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

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

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

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

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

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

... o que constituía a atividade metafísica do homem... (3º parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do da frase acima está em:

• A) que sufocava a vida

• B) aprofundaria seu novo entendimento

• C) que valorizam apenas a imaginação



• D) dos quais partilhara

• E) ela é destituída desse privilégio
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Q4.

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

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

Schopenhauer.

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

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

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

espíritos livres.

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

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

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

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

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

volvimento do homem artístico”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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[Civilização e sofrimento]

É uma afirmação corrente que boa parte da culpa dos sofrimentos humanos vem do que é chamado de nossa civilização.

Seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, satisfazendo nossos instintos básicos.

Tal asserção me parece espantosa, porque é fato estabelecido – como quer que se defina o conceito de civilização – que tudo aquilo

com que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização.

Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à civilização? Acho que

uma profunda insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas ocasiões históricas,

formou-se essa condenação.

(Adaptado de: FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras,

2011, p. 31)



Todas as formas verbais têm emprego plenamente adequado na seguinte frase:

• A) Teríamos sido bem mais felizes se abandonarmos as normas da civilização, vindo a retroceder aos hábitos primitivos.

• B) Seremos mais felizes se havermos de satisfazer nossos instintos mais primários, que há tanto abandonáramos.

• C) Não importa como se a defina, é imperativo que a civilização se mantenha consolidada como projeto humano.

• D) Deverão haver ainda mais hostilidades contra a civilização, caso se viesse a insistir no bem maior da vida primitiva.

• E) Será espantoso se, em pleno processo civilizatório, virmos a renunciar ao que já nos guiara por tanto tempo.
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Numa visita ao Brasil, pouco depois de sair do Governo da Espanha, Felipe Gonzalez foi questionado sobre o que gostaria de

ter feito e não conseguiu. Depois de pensar alguns minutos, disse lamentar que, apesar de avanços importantes em educação,

os jovens ainda se formavam e queriam saber o que o Estado faria por eles.

(COSTIN, Claudia. Disponível em: folha.uol.com.br)

Transpondo-se para o discurso direto a fala atribuída a Felipe Gonzalez, obtêm-se as seguintes formas verbais:

• A) Lamento − formem – queiram

• B) Lamento – formem – querem

• C) Lamentei – formaram – queriam

• D) Lamentou – vão se formar – irão querer

• E) Lamento − tinham se formado − quiseram
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Q7.

Juízo de valor

Um juízo de valor tem como origem uma percepção individual: alguém julga algo ou outra pessoa tomando por base o que

considera um critério ético ou moral. Isso significa que diversos indivíduos podem emitir diversos juízos de valor para uma mesma

situação, ou julgar de diversos modos uma mesma pessoa. Tais controvérsias são perfeitamente naturais; o difícil é aceitá-las com

naturalidade para, em seguida, discuti-las. Tendemos a fazer do nosso juízo de valor um atestado de realidade: o que dissermos que

é, será o que dissermos. Em vez da naturalidade da controvérsia a ser ponderada, optamos pela prepotência de um juízo de valor

dado como exclusivo.

Com o fenômeno da expansão das redes sociais, abertas a todas as manifestações, juízos de valor digladiam-se o tempo todo,

na maior parte dos casos sem proveito algum. Sendo imperativa, a opinião pessoal esquiva-se da controvérsia, pula a etapa da

mediação reflexiva e instala-se no posto da convicção inabalável. À falta de argumentos, contrapõem-se as paixões do ódio, do

ressentimento, da calúnia, num triste espetáculo público de intolerância.

Constituem uma extraordinária orientação para nós todos estas palavras do grande historiador Eric Hobsbawm: “A primeira

tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos mais dificuldade para compreender. O que dificulta a

compreensão, no entanto, não são apenas as nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que as formou.” A

advertência de Hobsbawm não deve interessar apenas aos historiadores, mas a todo aquele que deseja dar consistência e

legitimidade ao juízo de valor que venha a emitir.

(Péricles Augusto da Costa, inédito)

As formas verbais atendem às normas de concordância e à adequada articulação entre tempos e modos na frase:

• A) Não deveriam caber àqueles que julgam caprichosamente tomar decisões que se baseavam em juízos de valor viciosos e

precipitados.

• B) Acatassem os ensinamentos de Hobsbawm toda gente que se ocupa de julgar, menos hostilidades haverá nas redes

sociais.



• C) A obsessão pelos juízos de valor, tão disseminados nas redes sociais, fazem com que viéssemos a difundir mais e mais

preconceitos.

• D) Uma vez que se pretendam que as meras opiniões sejam tão consistentes quanto os argumentos, toda discussão terá sido

inócua.

• E) Caberá aos historiadores verdadeiramente sérios todo o empenho na compreensão de um fenômeno, antes que venham a

julgá-lo.
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Q8.

A música relativa

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

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

ponto?

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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere:

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

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

impelem de dançar.

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q9.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Q10.

Juventude e história

Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um dos maiores historiadores da era moderna. Longevo, viveu como também sua praticamen-

te toda a história do século XX. É dele este importante fragmento, que vale como uma advertência:

“A destruição do passado − ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações

passadas − é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa

espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os

historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio.”

(Adaptado de: Era dos extremos − O breve século XX. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.)

Está plenamente adequada a pontuação do seguinte período:

• A) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno talvez não pudesse com a mesma autoridade, dar seu testemunho, sobre

esse período histórico que batizou como Era dos extremos.

• B) Tivesse vivido muito menos, Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho sobre

esse período histórico, que batizou como Era dos extremos.

• C) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse − com a mesma autoridade − dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou: como Era dos extremos.



• D) Tivesse vivido, muito menos, Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou − como Era dos extremos.

• E) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno − talvez não pudesse com, a mesma autoridade, dar seu testemunho

sobre esse período histórico que batizou como Era dos extremos.

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

Português / Sintaxe

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

Q11.

Uma amiga me disse que em alguns cursos da Universidade de Princeton o celular e o tablet foram proibidos porque os

estudantes filmavam e fotografavam as aulas, ou simplesmente brincavam com joguinhos eletrônicos. A proibição do uso de

aparelhos eletrônicos em sala de aula numa das maiores universidades dos Estados Unidos não é desprezível. O celular na palma da

mão desconcentra o estudante e abole uma prática antiga: a caligrafia.

Dos milenares hieróglifos egípcios gravados em pedra e palavras escritas em pergaminho à mais recente prescrição médica, a

caligrafia tem uma longa história. Mas essa história − que marca uma forte relação da palavra com o gesto da mão − parece fenecer

com o advento do minúsculo teclado e sua tela.

Lembro uma entrevista com Roland Barthes, em que o crítico francês dizia que as correções das provas tipográficas dos

romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. É uma bela imagem do efeito estético da caligrafia no papel impresso. Quando pude

ver essas páginas numa exposição de manuscritos, fiquei impressionado com a metáfora precisa de Barthes, e admirado com a

obsessão de Balzac em acrescentar, cortar e substituir palavras e frases, e alterar a pontuação. O autor de Ilusões Perdidas não

poupava esforço para alcançar o que desejava expressar, e esse empenho tão grande acabou por exauri-lo quando escrevia seu

último romance.

Mas há beleza também na caligrafia torta e hesitante de uma criança, numa carta de amor escrita a lápis, na mensagem

pintada à mão no para-choque de um caminhão, no muro grafitado da cidade poluída.

Num de seus poemas memoráveis, “O Sobrevivente”, Carlos Drummond de Andrade escreveu à mão e depois datilografou:

“Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. / Se você quer fumar um charuto aperte um botão”.

Na mão que move a escrita há um gesto corporal atávico, um desejo da nossa ancestralidade, que a maquininha subtrai, ou

até mesmo anula. Ainda escrevo alguns textos à mão, antes de digitá-los no computador. No trabalho diário de um jornalista, isso é

quase impossível, mas na escrita de uma crônica, pego a caneta e o papel e exercito minha pobre caligrafia.

Talvez eu seja o antepenúltimo dinossauro. Mal escrevo essa palavra, vejo um dos minúsculos seres que se originaram de um

dinossauro emplumado. É um pássaro que desconheço; pousou num galho do manacá florido, e seu canto misterioso me remete ao

livro A Linguagem dos Pássaros, escrito no século 12 pelo poeta persa Farid Ud-din Attar. Nele, a caligrafia é sinônimo de “beleza da

escrita, linguagem da mão e nobreza do sentimento”.

(Adaptado de: Milton Hatoum. Disponível em: cultura.estadao.com.br)

O segmento em que se exprime noção de finalidade está em:

• A) as correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios.

• B) Se você quer fumar um charuto aperte um botão.

• C) esse empenho tão grande acabou por exauri-lo.

• D) O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar.

• E) O celular na palma da mão desconcentra o estudante.
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Português / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q12.

Ponderação, a mais desmoralizada das virtudes

É isso, mas também aquilo. Não obstante o abacaxi, temos o pepino. Posto que A seja indiscutível, deve-se levar em conta que 

B, somado a C, cria um cenário em que D pode se impor de certa forma como desejável, ressalvados E e F. Só depois desse 

percurso, claro, chegaremos ao ponto G. 

O parágrafo anterior satiriza a ponderação de forma fácil e injusta, mas duvido que muita gente se incomode com isso. 

Sinônimo de circunspecção reflexiva, equilíbrio, prudência, a ponderação é hoje a mais desmoralizada das virtudes. Precisamos 

reabilitar a ponderação, nem que seja apenas como subproduto da perplexidade, aquilo que faz o marinheiro do samba levar o barco 

devagar sempre que o nevoeiro é denso. 

O fogo selvagem que inflamou ao longo da história as turbas linchadoras do diferente que é visto como ameaça − corporificado 

em bruxas, negros, judeus, homossexuais, loucos, ciganos, gagos − é hoje condenado por (quase) todo mundo. No entanto, o mesmo 

fogo selvagem inflama as turbas linchadoras que se julgam investidas do direito sagrado de vingar bruxas, negros, judeus,



homossexuais, loucos, ciganos, gagos etc. Quem acha que o primeiro fogo é ruim e o segundo é bom não entendeu nada. 

Representa um inegável avanço civilizatório a exposição, nas redes sociais, de comportamentos opressivos ancestrais que 

sempre estiveram naturalizados em forma de assédio, desrespeito, piadinhas torpes e preconceitos variados. Ao mesmo tempo, é um 

claro retrocesso que o avanço se dê à custa da supressão do direito de defesa e do infinito potencial de injustiça contido no poder 

supremo de um juiz sem rosto.

(Adaptado de: RODRIGUES, Sergio. Folha de S. Paulo, 16/11/2017)

Considere a frase: O marinheiro do samba leva o barco devagar sempre que o nevoeiro é denso.

O sentido dessa frase está preservado, em linhas gerais, nesta nova e correta redação:

• A) Mormente com nevoeiro denso, o barco é levado devagar com o marinheiro do samba.

• B) O barco é levado devagar pelo marinheiro do samba, à medida em que seja denso o nevoeiro.

• C) Sendo denso o nevoeiro, é onde o marinheiro da samba cuida de levar devagar o barco.

• D) A cada vez que seja denso o nevoeiro, o barco do marinheiro do samba é levado devagar.

• E) Conquanto haja um nevoeiro denso, o marinheiro do samba levará devagar o seu barco.

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

Português / Intelecção de texto

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q13.

No voo da caneta

Numa das cartas ao amigo Mário de Andrade, assegurava-lhe o poeta Carlos Drummond de Andrade que era com uma caneta

na mão que vivia suas maiores emoções. Comentando isso com um jovem aluno, entrevi sua discreta expressão de piedade por

aquele poeta sitiado e infeliz, homem de gabinete que não se atirou à vida. Não tive como lhe dizer, naquele momento, que entre as

tantas formas de se atirar à vida está a de se valer de uma caneta para perseguir poemas e achar as falas humanas mais urgentes e

precisas, essenciais para quem as diz, indispensáveis para quem as ouve, vivas para além do tempo e do espaço imediatos.

(Joelson Figueiredo, inédito)

Na construção Comentando isso com um jovem aluno, entrevi, as ações expressas pelas formas sublinhadas

• A) compõem-se como uma simultaneidade.

• B) apresentam-se como um efeito seguido de sua causa.

• C) manifestam uma ideia de condicionalidade.

• D) sugerem decisões alternativas.

• E) articulam-se numa relação de finalidade.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Problemas e Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);

Expressões numéricas

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q14.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja

igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior

dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: SUPERIOR EM DIREITO / SABESP / 2017 / FCC

Q15.

O número de divisores positivos de 144 é

• A) 12.

• B) 15.

• C) 16.

• D) 14.

• E) 13.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Razões e proporções; Porcentagem e problemas

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

Q16.

Uma motocicleta foi vendida por R$ 18.500,00, com lucro de 8% sobre a venda. O custo desta motocicleta foi de

• A) R$ 16.480,00.

• B) R$ 17.340,00.

• C) R$ 18.010,00.

• D) R$ 16.760,00.

• E) R$ 17.020,00.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Divisão em partes proporcionais; Regra de três

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q17.

Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia

ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu

• A) 64 gotas.

• B) 49 gotas.

• C) 59 gotas.

• D) 44 gotas.

• E) 54 gotas.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios

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

Q18.

O presidente de uma empresa resolveu premiar os três vendedores mais eficientes do ano com a quantia de R$ 13.500,00 que

será distribuída de forma diretamente proporcional ao número de pontos obtidos por cada um na avaliação do ano. O vencedor,

com 45 pontos, recebeu R$ 6.750,00, e o número de pontos do segundo colocado foi igual a 27. O número de pontos a menos

que o terceiro colocado conseguiu em relação ao segundo colocado foi

• A) 12

• B) 8

• C) 11

• D) 10

• E) 9
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Raciocínio Lógico-Matemático / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura

daquelas relações

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - PROGRAMADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q19.

Tarzan, o cachorro de Matilde nasceu no dia 12 de setembro de 2009 e morreu no dia 07 de janeiro de 2015, uma quarta-feira.

Nesse período, o único ano bissexto foi 2012 (ano com 366 dias). Tarzan, o cachorro de Matilde, nasceu em

• A) um domingo.

• B) uma quinta-feira.

• C) uma terça-feira.

• D) um sábado.

• E) uma segunda-feira.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

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

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

Q20.

Com o recapeamento de uma estrada, o limite de velocidade passará de 80 km/h para 120 km/h. Considerando as velocidades

máximas permitidas antes e depois do recapeamento, a economia de tempo que um veículo poderá conseguir, ao percorrer um

trecho de 10 km dessa estrada, após a obra de recapeamento, será de

• A) 4 minutos e 30 segundos.

• B) 2 minutos e 30 segundos.

• C) 4 minutos e 20 segundos.

• D) 2 minutos e 50 segundos.

• E) 3 minutos e 40 segundos.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

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

Q21.

A afirmação que corresponde à negação lógica da frase ‘ Vendedores falam muito e nenhum estudioso fala alto’ é

• A) ‘Nenhum vendedor fala muito e todos os estudiosos falam alto’.

• B) ‘Vendedores não falam muito e todos os estudiosos falam alto’.

• C) ‘Se os vendedores não falam muito, então os estudiosos não falam alto’.

• D) ‘Pelo menos um vendedor não fala muito ou todo estudioso fala alto’.

• E) ‘Vendedores não falam muito ou pelo menos um estudioso fala alto’.
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Direito Administrativo / Princípios de Direito Administrativo

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

Q22.

Quando a Constituição Federal atribui ao Tribunal de Contas o controle financeiro, operacional, patrimonial, dentre outros, dos

atos das entidades da Administração direta e indireta, sob o viés também da economicidade,



• A) significa que o controle de legalidade ficou atribuído essencialmente ao Poder Judiciário, assumindo maior importância

para o Tribunal de Contas o controle da discricionariedade da Administração pública.

• B) além do controle exercido pela própria administração, o Tribunal de Contas também possui atribuição de revisão do mérito

dos atos administrativos sob o mesmo prisma da economicidade, analisando as opções da Administração quanto aos

resultados obtidos.

• C) permite que a análise da Corte de Contas não se dê estritamente sob o prisma da legalidade, podendo apreciar aspectos

atinentes à discricionariedade da Administração pública, especialmente quanto a seus resultados, ainda que se deva

respeitar a essência do mérito das escolhas legalmente feitas pelo Administrador.

• D) enseja a análise de mérito da atuação da Administração, ao lado do Poder Judiciário que também o faz sob o prisma do

princípio da eficiência, não existindo mais delimitação do mérito do ato administrativo em face do controle por resultados.

• E) excluiu do Poder Judiciário o controle dos atos da Administração sob qualquer aspecto de discricionariedade, ficando

cindidas as análises, de forma que ao Legislativo caiba apenas o controle de mérito e resultados.
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Direito Administrativo / Administração direta e indireta

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

Q23.

As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à

própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as

• A) fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.

• B) autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público ou privado, a depender da atividade desempenhada.

• C) sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, integram a Administração

indireta.

• D) empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público, seja na atividade meio ou na atividade

fim.

• E) organizações sociais, quando vinculadas ao poder público mediante contrato de gestão passam a integrar a Administração

indireta.
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Direito Administrativo / Órgãos públicos

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q24.

São exemplos de órgãos da Administração pública direta:

I. Partidos Políticos e Congresso Nacional.

II. Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento.

III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos.

IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo.

V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II e III.

• C) II e IV.

• D) IV e V.

• E) I e V.
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Direito Administrativo / Agentes Públicos



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q25.

Em relação aos servidores públicos que ocupam cargo ou emprego público e ao exercício dos poderes inerentes à

Administração pública,

• A) o poder disciplinar aplica-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos públicos, estando os empregados

públicos, no exercício de suas funções, sujeitos ao poder de polícia pelo Estado.

• B) o vínculo efetivo dos servidores públicos autoriza que os ocupantes de cargo exerçam o poder normativo e regulamentar

com a edição de decretos autônomos de organização administrativa.

• C) o poder hierárquico distingue-se do poder disciplinar, com este não se confundindo, aplicando-se o primeiro para as relações funcionais com o Poder

Público, sendo o disciplinar para qualquer relação contratual entre poder público e terceiros

não servidores.

• D) em que pese o poder de polícia se aplique a todos os servidores públicos, no exercício de suas funções, titulares de

cargos efetivos, ocupantes de empregos públicos ou aqueles que ocupam cargo em comissão, seu exercício é exclusivo

do Chefe do Executivo, em razão de sua indelegabilidade.

• E) não obstante a diversidade de regime jurídico a que estão sujeitos, há normas comuns, aplicáveis às duas categorias,

como a exigência de concurso público para ingresso no serviço público, excetuadas as nomeações para cargos

comissionados, nos termos da lei.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos, classificação

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

Q26.

Considere:

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

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

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

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

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

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

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Ato administrativo em espécie

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q27.

Os atos administrativos veiculam manifestações de vontade da Administração pública de diversas naturezas, podendo conceder

e extinguir direitos ou apenas reconhecê-los. No exercício dessas funções, pode variar a margem de liberdade decisória conferida à Administração pública pela

lei, o que permite analisar se o ato



• A) é discricionário, cuja edição permite que a Administração se submeta ou não aos parâmetros legais, desde que haja relevantes razões de interesse

público.

• B) é vinculado, cujos requisitos de edição estão expressamente constantes da lei, não cabendo à Administração conferir o

atendimento pelo administrado.

• C) tem força de lei, no caso da delegação ao Executivo ter sido da competência legislativa, podendo substituí-la, observados

os princípios que regem a Administração.

• D) é discricionário, que possibilita ao administrador, na análise do caso concreto e sem se afastar da previsão legal, exercer

juízo de conveniência e oportunidade.

• E) recomenda homologação judicial, nos casos em que implicar a extinção de direitos anteriormente concedidos a administrados ou servidores em processos

administrativos regulares, em razão da relevância.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação e invalidação do ato administrativo

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

Q28.

Às decisões que extinguem os atos administrativos por vício de legalidade e por razões de conveniência e oportunidade, dá-se

os nomes, respectivamente, de

• A) anulação e revogação, não retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, razão pela qual ficam preservados

todos os efeitos produzidos até a data da extinção.

• B) anulação e invalidação, retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, acarretando, portanto, a descons-

tituição dos efeitos até então produzidos.

• C) revogação, cujos efeitos retroagem à data da edição do ato viciado, e anulação, cujos efeitos passam a ser produzidos

somente quando de sua edição.

• D) anulação, cujos efeitos não retroagem à data da edição do ato anulado, e invalidação, cujos efeitos retroagem à data do

ato invalidado, declarando-se, na sequência, a reconstituição da situação jurídica anterior, com a manutenção de efeitos.

• E) anulação, retroagindo, como regra, seus efeitos à data da edição do ato, com a desconstituição deste, e revogação, cujos

efeitos são produzidos a partir de então.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q29.

Carmelo e Leôncio são servidores públicos, sendo o primeiro chefe do segundo. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio

interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador do campeonato. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio

futebolístico, removeu Leôncio para localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Neste

caso, Carmelo

• A) deveria ter contado com a anuência da autoridade superior para efetuar a remoção.

• B) agiu dentro das suas atribuições legais.

• C) poderia ter realizado esta remoção, uma vez que possui poder hierárquico para tal.

• D) somente poderia ter realizado a remoção, com este fundamento, após a instauração de processo administrativo.

• E) incorreu em desvio de poder.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder Hierárquico

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

Q30.

Suponha que o Secretário de Transportes de determinado Estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística,

da existência de longas filas para carregamento dos cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de

economia mista vinculada àquela Pasta. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar, para área técnica da Secretaria, algumas

atividades de gerenciamento e logística desempenhadas por uma das Diretorias da referida empresa. Fundamentou sua decisão

no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar. Considerando a situação narrada,



• A) a atuação do Secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia, porém não sob aspecto disciplinar, eis que não

identificada infração administrativa.

• B) a decisão baseia-se, legitimamente, apenas no poder disciplinar, que compreende o controle e a supervisão.

• C) descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da Secretaria deve se dar nos limites do poder de

tutela.

• D) a decisão somente será justificável, sob o fundamento de poder hierárquico, se constada a existência de desvio de

conduta pelos administradores da empresa.

• E) a decisão extrapolou a competência disciplinar, que somente pode ser exercida para corrigir desvios na organização

administrativa da entidade.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder disciplinar

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

Q31.

Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

• A) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional

existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para

apuração e punição por infrações disciplinares.

• B) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos,

atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

• C) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas

hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços

terceirizados.

• D) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e

deveres dos servidores públicos.

• E) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que

o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo

atingir a atuação de servidores públicos.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder regulamentar

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

Q32.

Sobre os conceitos de poder regulamentar ou regulamento e regulação, considere as assertivas abaixo:

I. A regulação, em sentido estrito, pode ser definida como atividade estatal que controla o comportamento dos agentes

econômicos para alinhá-lo ao interesse público, primário e secundário, de acordo com as políticas vigentes.

II. O poder regulamentar é atribuição privativa do Chefe do Executivo, exercida por meio da edição de decretos que visam à

explicitar e viabilizar a execução das leis editadas, não podendo, salvo as exceções expressas no texto constitucional,

possuir conteúdo que inove o conteúdo do diploma regulamentado.

III. A atividade de regulação no ordenamento brasileiro envolve a delegação do poder regulamentar às agências reguladoras,

de natureza autárquica ou fundacional, que cuidam de dar execução e o detalhamento técnico necessário à execução das

leis que regulam o setor, mas cujo conteúdo demasiado genérico não é suficiente para tanto.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) II, apenas.



• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder vinculado e discricionário

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

Q33.

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

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

administração.

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

dispõe.

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

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

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

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q34.

Diante de real demanda de pessoal na Administração direta e indireta, o Chefe do Executivo de determinado ente

federado editou decreto criando número bastante relevante de cargos os quais deveriam ser preenchidos por meio

de concurso público, regra expressa da Constituição

Federal.

A conduta adotada pelo Governador

• A) não é compatível com a norma constitucional, que exige lei para criação de cargos, por meio da qual são

definidas as atribuições e padrões de remuneração

dessas unidades de poderes e deveres estatais.

• B) é regular e válida desde que tenham sido especificadas as atribuições e padrões de remuneração

para cada natureza de função a ser desenvolvida.

• C) não é compatível com a norma constitucional, que

exige convalidação por medida provisória que

demonstre a disponibilidade de recursos e o interesse público na conduta.

• D) é inconstitucional, tendo em vista que a atividade de

criação de cargos depende de autorização legislativa

ou de autorização judicial, mediante provocação do

Chefe do Executivo.

• E) é regular e válida, caso reste demonstrada a disponibilidade orçamentária para esse incremento de

despesas.
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Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva

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

Q35.

A responsabilidade extracontratual do Estado é estabelecida diante do preenchimento de alguns requisitos e pode ser imposta



• A) às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, que respondem objetivamente pelos danos que seus agentes

causarem a terceiros, independentemente das atividades que desenvolvem e de se tratar de atos comissivos ou omissivos.

• B) às pessoas jurídicas de direito público, respondendo subjetivamente nos casos de atos comissivos lícitos e nos casos de

atos omissivos lícitos.

• C) aos entes públicos e concessionários de serviço público, não abrangendo as permissionárias de serviço público em razão

do vínculo de delegação ter natureza de ato, não de contrato.

• D) às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, que respondem sob a modalidade objetiva diante da

demonstração de nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados a terceiros, que também

demandam comprovação.

• E) aos entes públicos e aos privados que mantenham vínculo funcional ou contratual com a Administração pública e, em

razão dele, recebam repasse de dinheiro público, o que lhes obriga a reparar eventuais danos causados a terceiro, sob a

modalidade objetiva.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Provimento

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

Q36.

Raimundo é servidor público efetivo estadual, classificado na Capital do Estado, exercendo cargo de chefia. Pretendia se aposentar por tempo de serviço

quando completasse o interregno para tanto, mas se acidentou de uma escada e, após afastamento

do serviço por razoável lapso de tempo, acabou se aposentando por invalidez. Ocorre que alguns meses após isso a

Administração recebeu laudo elaborado pela equipe médica oficial retificando o resultado anterior, avaliando sua condição como

apto para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. No que concerne ao destino do servidor público

• A) considerando que já estava aposentado, não poderá retornar à ativa, na medida em que a concessão da aposentadoria

constitui direito adquirido do mesmo.

• B) o servidor deverá retornar às atividades, o que se denomina reversão, posto que os motivos que determinaram sua aposentadoria revelaram-se

inexistentes.

• C) somente poderá ser reintegrado ao cargo que ocupava se ainda existir a mesma categoria, não sendo obrigatório retornar

à função de confiança.

• D) este poderá optar entre retornar às mesmas atividades ou permanecer na inatividade, visto que o laudo médico apresentado tem aplicabilidade facultativa

ao processo administrativo quando o ato decisório já tiver exaurido seus efeitos.

• E) deverá ser readaptado ao serviço público, em novo cargo ou no que anteriormente ocupava, a seu critério, desde que

esteja apto a desempenhar as funções exigidas para os dois.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Vacância

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

Q37.

Considere os itens abaixo. 

 

 

 

I. Crime contra a Administração pública. 

 

 

II. Improbidade administrativa. 

 

 

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 

 

 

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

 

 

V. Corrupção. 

 

 

 

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



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

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Direitos e Vantagens

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

Q38.

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

remuneração, que se distinguem

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

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

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

remuneração total do servidor.

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

zatório.

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

e indenizações.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Dos deveres

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q39.

Representam condutas do servidor que correspondem, respectivamente, a um DEVER e a uma PROIBIÇÃO expressamente previstos na Lei nº 8.112/90:

• A) representar contra abuso de poder e participar de gerência de sociedade privada comercial.

• B) trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e exercer mandato junto a repartições públicas.

• C) trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e manter seu cônjuge sob sua chefia imediata.

• D) atender com presteza e prestar informações ao público em geral e manifestar opinião sobre questão política.

• E) ausentar-se do serviço quando necessário e participar de gerência de sociedade privada comercial quando em licença para tratar de interesses

particulares.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q40.

Túlio, analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 5º Região, é surpreendido, no seu local de trabalho, por um jornalista que o solicita informações acerca

de um importante processo judicial, que tramita em segredo de justiça, para futura publicação em jornal de âmbito nacional. Túlio, embora não mostre o

processo judicial, relata o teor de decisão judicial nele proferida, objetivando, no seu entender, garantir a liberdade de imprensa. Túlio

• A) agiu corretamente, pois apenas narrou o conteúdo de decisão, sem mostrar ou entregar o processo judicial ao jornalista.

• B) não poderia ter relatado o conteúdo do processo judicial, salvo se o fizesse por meio da assessoria de imprensa do Tribunal.

• C) não poderia, em qualquer hipótese, ter relatado o conteúdo do processo judicial ao mencionado jornalista.

• D) não violou o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, embora sua conduta caracterize quebra de sigilo

funcional.

• E) praticou conduta expressamente permitida pelo Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Da acumulação

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

Q41.

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

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

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

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

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

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

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

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

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

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

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

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

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

vínculos de natureza efetiva.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das responsabilidades

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC

Q42.

A responsabilidade do servidor público civil

• A) resulta de ato apenas comissivo, praticado no desempenho de cargo ou função.

• B) somente será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato.

• C) de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor público.

• D) decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

• E) implicará na aplicação de sanção administrativa, que não poderá cumular-se com demais sanções de natureza penal ou civil, sob pena de caracterizar bis

in idem.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das penalidades

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

Q43.

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

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar e sua revisão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA E TRANSPORTE / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q44.

A demissão de um servidor foi aplicada em sede de processo administrativo, após término da instrução e garantida a ampla

defesa e o contraditório para o funcionário. Não obstante, após a aplicação da pena, o servidor ajuizou ação judicial pleiteando a

anulação da decisão, sob alegação de que haveria documentação inverídica juntada ao processo, porque teria sido produzida

especificamente para viabilizar a condenação do servidor. A Administração pública, diante da existência da ação ainda não

julgada

• A) deverá aguardar a decisão judicial, que poderá rever o processo disciplinar para sindicar sua legalidade, bem como a

adequação da apreciação de provas.

• B) poderá lançar mão do poder de revisão de seus atos administrativos, de modo que constatada a ilegalidade apontada,

poderá revogar a decisão proferida ou mitigar a penalidade, com a desconsideração da prova.

• C) poderá exercer seu poder de revisão para anular a demissão de servidor caso verifique, em procedimento próprio, a

ilegalidade apontada, não dependendo do proferimento da decisão judicial para tanto.

• D) deverá suspender a penalidade em razão do ajuizamento da ação, que poderá determinar a reintegração do servidor

diante da decisão de anulação ou revogação da decisão.

• E) poderá decidir pela reintegração do servidor, produzindo efeitos a partir da decisão que anula a demissão, passando o

servidor a ocupar novo cargo, ainda que com aproveitamento de benefícios anteriores.
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Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q45.

Município pretende delegar à iniciativa privada, pelo prazo de quinze anos, as atividades de duplicação, reforma, manutenção e

operação de rodovia municipal. Para tanto, o Prefeito decreta a utilidade pública, para fins de desapropriação, dos imóveis

necessários a tais atividades, especialmente a de duplicação da rodovia municipal. E, ainda, prevê, no instrumento convocatório

da licitação para a concessão da rodovia, que a concessionária vencedora do certame terá, entre suas obrigações, a de

promover as ações de desapropriação necessárias à consecução do objeto. Analisando-se o conjunto de soluções adotadas

pela municipalidade, conclui-se que ele envolve medidas

• A) ilícitas, pois desassiste ao Município a possibilidade jurídica de extinguir propriedades privadas, mediante desapropriação,

para colocá-las a serviço de interesses privados, como os da futura empresa concessionária de rodovia.

• B) lícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, mas também outras ilícitas, como a

delegação a empresa do setor privado, não estatal, da atividade de promoção das ações de desapropriação, tendo em

vista a indelegabilidade do poder de polícia municipal.

• C) ilícitas, como a expedição do decreto de utilidade pública, para fins de desapropriação, por impossível o enquadramento da

ampliação de rodovia nalguma das hipóteses legalmente admitidas de desapropriação, ou, ainda, como a delegação da

exploração da rodovia à iniciativa privada, por violar o art. 175 da Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Poder

Público a exploração de serviços públicos, que, no caso, são serviços rodoviários.

• D) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia, a expedição do decreto de utilidade pública para fins de

desapropriação e a delegação da obrigação de promover as necessárias ações de desapropriação à concessionária, por

serem todas amparadas na Constituição e nas leis do País.

• E) lícitas, tais quais a delegação da exploração de rodovia e o decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, por

serem ambas medidas amparadas na Constituição e nas leis do País, porém, também medida ilícita, consistente na delegação da promoção das ações de

desapropriação à concessionária privada, para que exerça autoridade pública em

benefício próprio, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Constituição Federal e

da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
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Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Administrativo

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

Q46.

Considere os seguintes atos administrativos: 

 



 

I. Admissão de servidor público ocupante de cargo público efetivo junto à Administração direta. 

 

 

II. Admissão de empregado público junto a fundação instituída e mantida pelo Poder Público. 

 

 

III. Concessão de aposentadoria a servidor público titular de cargo público efetivo junto à Administração autárquica. 

 

 

 

De acordo com as disposições da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade

• A) de todos os atos, podendo assinar prazo para que o órgão ou entidade administrativa adote as providências necessárias

ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.

• B) apenas do ato I, podendo aplicar aos responsáveis, se houver ilegalidade de despesa, as sanções previstas em lei.

• C) apenas dos atos I e II, podendo sustá-los, hipótese em que deverá comunicar sua decisão à Câmara dos Deputados e

ao Senado Federal.

• D) apenas dos atos I e III, mas não poderá sustá-los, nem aplicar penas aos responsáveis se houver ilegalidade de despesa.

• E) apenas dos atos II e III, podendo assinar prazo para que o órgão ou entidade administrativa adote as providências

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
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Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Legislativo

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

Q47.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.

• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.
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Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Judicial

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

Q48.

Concernentes ao controle judicial, considere: 

 

 

 

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



os unilaterais. 

 

 

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

que precederam a elaboração do ato. 

 

 

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

individuais e coletivos. 

 

 

 

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico

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

Q49.

Os bens imóveis pertencentes aos entes públicos, no que se refere ao uso, considerando a classificação de bens de uso

comum, de uso especial e dominicais,

• A) somente admitem que lhes seja dado o destino compatível com o uso primário com o qual a categoria se relaciona, vedado

compartilhamento de utentes.

• B) não admitem qualquer utilização, quando dominicais, tendo em vista que referidos bens não podem ser destinados a

nenhuma utilidade de interesse público, tendo em vista a finalidade de venda a que se propõem.

• C) devem respeitar sua destinação primária, no que se refere aos bens de uso comum, cabendo, no entanto, compatibilizar

outros usos secundários, desde que seja demonstrado não trazerem prejuízo à função principal, bem como haver

atendimento de interesse público.

• D) quando das categorias de bens de uso especial e dominicais deve ser solicitada autorização ao governo para permitir outra

destinação em substituição à anterior, ficando deferida no caso de silêncio da Administração pública.

• E) admitem plena compatibilização com outros usos, à exceção dos bens de uso comum do povo, que somente podem ser

destinados à sua função primária e precípua, vedada qualquer outra utilização, exclusiva ou compartilhada.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos princípios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q50.

Dentre os princípios aplicáveis às licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993 e que também podem ser transpostos para outros

procedimentos da mesma natureza, destaca-se o princípio

• A) da adjudicação compulsória, na medida em que finda a licitação, fica o poder público obrigado a celebrar o contrato com o

licitante vencedor, sob pena de indenização por perdas e danos.

• B) da publicidade, que possui sentido peculiar, na medida em que os orçamentos e planilhas de custo da Administração são

divulgados apenas na sessão de abertura dos envelopes das propostas, para garantir o menor preço.

• C) do julgamento objetivo, que exige que as licitações sejam sempre realizadas pelo critério do menor preço, a fim de garantir

a racionalização dos gastos públicos.

• D) da vinculação ao instrumento convocatório, que exige da Administração e dos licitantes a observância das regras e

condições impostas no edital, durante todo o processamento da licitação, garantindo igualdade entre os competidores.

• E) da livre competição, que não admite o estabelecimento de requisitos de habilitação técnica ou financeira, desde que sejam

apresentadas garantias.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das modalidades

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

Q51.

De acordo com a legislação de regência, a modalidade licitatória pregão eletrônico NÃO é passível de aplicação para

• A) aquisição de bens de natureza comum em valor superior a R$ 150.000,00 sendo obrigatória a modalidade concorrência.

• B) contratação de serviços de natureza comum, eis que o pregão destina-se apenas a compras.

• C) aquisição de equipamentos de informática, mesmo quando passíveis de especificação.

• D) aquisição de bens de uso contínuo, quando viável adoção do sistema de registro de preços.

• E) alienação de bens, mesmo que inservíveis ou de pequeno valor.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos contratos

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q52.

A Administração pública possui algumas prerrogativas inerentes às suas funções, que lhe permitem agir, em alguns casos, de

modo a sobrepor a vontade dos particulares, em prol do atendimento do interesse público. Nesse sentido, considera-se exemplo

dessa prerrogativa o poder de

• A) revogar licitações, por razões de conveniência e oportunidade e para atendimento do interesse público, sempre que se

identificar ilegalidades nos procedimentos.

• B) limitar o direito de particulares, discricionariamente, sempre que a situação de fato demonstrar essa necessidade, independentemente de previsão legal.

• C) alterar unilateralmente os contratos administrativos, por motivos de interesse público, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

• D) editar decretos autônomos para disciplinar matérias em tese, com efeitos gerais e abstratos, diante de lacunas legais.

• E) criar pessoas jurídicas como forma de desconcentração das atividades da Administração pública.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q53.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contratado é responsável, dentre outros, por encargos comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do

contratado, com referência a tais encargos,

• A) transfere parcialmente à Administração pública a responsabilidade por seu pagamento.

• B) poderá onerar o objeto do contrato.

• C) não transfere à Administração pública a responsabilidade por seu pagamento.

• D) poderá restringir a regularização de obras e edificações.

• E) poderá restringir a utilização de obras e edificações.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da inexecução e da rescisão

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

Q54.

Os contratos administrativos possuem determinadas peculiaridades em relação aos contratos regidos pelo Direito Privado. Entre elas, pode-se citar a

impossibilidade de o contratado rescindir unilateralmente o contrato firmado nos termos da Lei

nº 8.666/1993, salvo, judicialmente, em algumas situações como:

• A) Atraso nos pagamentos devidos pela Administração por mais de 60 dias sem previsão de regularização.

• B) Onerosidade excessiva, decorrente de álea econômica extraordinária que dificulte sobremaneira a execução do contrato.

• C) Redução unilateral do objeto pela Administração em mais de 25% do valor inicial atualizado do contrato.



• D) Criação ou aumento de tributos em relação à situação verificada no momento da apresentação da proposta, exceto os

incidentes sobre a renda.

• E) Decretação de falência ou celebração de acordo de recuperação judicial.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das sanções

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

Q55.

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

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

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

partes em até

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

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

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

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 10.520/2002 / Do pregão

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

Q56.

Objetivando a contratação de serviços de suporte de informática, determinada empresa pública instaurou procedimento licitatório

na modalidade pregão eletrônico. Entre as condições fixadas no certame, exigiu dos licitantes a comprovação de experiência

anterior no desempenho de objeto similar, mediante a apresentação de atestados, bem como garantia de proposta. O procedimento adotado previu, ainda, a

análise dos documentos de habilitação apenas após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de preço.

Considerando as disposições legais aplicáveis à espécie, a conduta da Administração afigura-se

• A) ilegal, no que concerne à exigência de garantia de proposta, que é vedada quando adotada a modalidade pregão.

• B) ilegal, quanto à modalidade adotada, eis que o pregão não se aplica para contratação de serviços, ainda que de natureza

comum.

• C) legal, eis que tanto a modalidade, como os requisitos estabelecidos estão aderentes à legislação aplicável.

• D) ilegal, no que tange à exigência de atestados de qualificação técnica, o que não se coaduna com a natureza comum do

serviço.

• E) ilegal, no que diz respeito à inversão das fases de apresentação de proposta econômica e habilitação.
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Direito Administrativo / Serviços públicos federais / Princípios, classificação e competência

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

Q57.

Dentre as principais características dos serviços públicos e da prestação dos mesmos, considerando aqueles como atividades

de disponibilização à população de utilidades públicas, assim reconhecidas pela legislação, está sempre presente a

• A) continuidade da prestação dos serviços, não sendo permitido ao concessionário, na hipótese de delegação à iniciativa

privada, a interrupção da execução contratual em favor dos usuários.

• B) responsabilização sob a modalidade objetiva dos entes responsáveis por sua prestação, independentemente desta se dar

de forma direta ou indireta, desta sendo exemplo a concessão ou permissão.

• C) igualdade dos usuários, somente se admitindo o estabelecimento de tarifas diferenciadas no caso de prestação mediante

regime de concessão ou permissão de serviços públicos.



• D) adequação do serviço público, podendo o poder concedente impor ao concessionário a obrigação de internalização de

novas tecnologias, independentemente de previsão contratual, com base no princípio da boa qualidade.

• E) gratuidade quando se trata da exploração direta dos serviços públicos, não sendo admissível a cobrança dos usuários,

permitida apenas quando da necessidade de remuneração da iniciativa privada, na qualidade de delegatária.
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Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/1999)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q58.

Considere uma hipótese em que o Ministro da Agricultura de determinado governo edite uma portaria reconhecendo uma

determinada região como de “especial interesse para exportação”, o que conferiria às áreas abrangidas pelo perímetro acesso a

programa especial de crédito junto à instituição financeira oficial. Ajuizada ação para anulação dessa portaria, invocando vícios

de legalidade no procedimento administrativo no bojo do qual foram apresentadas as justificativas e fundamentos para o

reconhecimento daquela região como de especial interesse,

• A) deve a Administração pública lançar mão de seu poder de revisão para fins de revogar a portaria editada pelo Ministro da

Agricultura, sem produção de efeitos retroativos, ensejando perda de objeto ou carência superveniente da ação judicial,

que não mais se mostraria necessária para retirar a portaria do mundo jurídico.

• B) é cabível a anulação pela Administração pública, de ofício, da portaria editada, identificado(s) o(s) vício(s) de legalidade

que macularam o procedimento administrativo, retroagindo seus efeitos à data da edição da portaria, mas respeitados

direitos de terceiros de boa-fé decorrentes, por exemplo, de negócios jurídicos que já tenham sido firmados com base

naquele ato.

• C) deve-se aguardar o desfecho da ação judicial para que seja possível qualquer análise de violação dos negócios jurídicos,

somente após o que se pode cogitar de anulação ou revogação.

• D) decidiu a Administração pública anular a portaria editada e reiniciar o processo de estudos para definição de regiões

especiais, mesmo sem a específica identificação de vícios, fundamentando a decisão em razões de interesse público,

conveniência e oportunidade, evidenciando a urgência e conferindo efeitos ex nunc à decisão.

• E) descabe o exercício de poder de revisão pela Administração pública, passando a decisão sobre a validade ou invalidade

da Portaria ao crivo judicial, cuja decisão necessariamente produzirá efeitos ex nunc.
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Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992)

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q59.

A improbidade administrativa, sem prejuízo de outros requisitos para tipificação da conduta, sempre exige a

• A) conduta dolosa do sujeito ativo, dada a gravidade do ato e a possibilidade de indisponibilização do patrimônio do agente

público.

• B) demonstração de prejuízo ao erário, ainda que sua liquidação seja diferida para a fase de instrução da ação.

• C) prática de conduta dolosa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo ao erário.

• D) conduta culposa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa enriquecimento ilícito.

• E) prática de conduta dolosa para a configuração de ato que atenta contra os princípios da Administração pública, em qualquer das formas enunciadas na

respectiva lei que descreve o tipo.

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

Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC

Q60.

Considerando a classificação das constituições quanto a sua mutabilidade, a Constituição Federal vigente é

• A) analítica, uma vez que é minuciosa, extensa, dispondo não somente sobre a organização do Estado brasileiro, mas também

sobre matérias que seriam próprias da legislação ordinária, o que dificulta a alteração do ordenamento jurídico brasileiro.

• B) aberta, uma vez que é principiológica, acolhendo normas de conteúdo amplo, favorecendo a ocorrência de mutações

constitucionais mediante atuação do Poder Judiciário.



• C) flexível, uma vez que sua carga principiológica permite ao legislador interpretá-la e dar-lhe significado por intermédio da

legislação ordinária, o que permite a evolução da Constituição sem que ela seja formalmente alterada.

• D) rígida, uma vez que apenas pode ser alterada por procedimento específico diverso do previsto para a elaboração das leis

ordinárias e complementares, dificultando sua modificação.

• E) dirigente, uma vez que estabelece diretrizes e metas ao legislador, demandando que seja reformada quando alcançados

os objetivos do constituinte.
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Direito Constitucional / Constituição / Normas Constitucionais

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

Q61.

Uma norma constitucional que confira, por exemplo, aos trabalhadores, um benefício, mas atribua à lei infraconstitucional a

definição dos requisitos, condições e categorias atendidas pela norma fundamental, pode-se classificar como norma

• A) geral, porque não produz efeitos até que seja editada a norma infraconstitucional que atribuirá o direito aos beneficiários da

norma constitucional.

• B) de eficácia plena, pois a necessidade de regulamentação não impede a integral produção de efeitos pela norma

fundamental.

• C) de eficácia contida, pois até a edição da norma infraconstitucional o benefício deve ser concedido a todas as categorias de

trabalhadores abrangidas pela Constituição.

• D) de eficácia limitada, na medida em que o exercício do direito depende de regulamentação por norma infralegal.

• E) programática, porque enquanto não for editada lei infraconstitucional será considerada parte do planejamento da

Administração pública.
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Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional

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

Q62.

A norma constitucional não se confunde com seu texto, de modo que é preciso extrair dele o conteúdo e sentido da norma. Para

tanto o intérprete

• A) pode usar de métodos de interpretação ou de princípios interpretativos, alternativamente.

• B) deve se valer de métodos de interpretação constantes da própria constituição, podendo, diante de lacunas, valer-se dos

princípios interpretativos.

• C) pode se valer dos princípios interpretativos, como o princípio da máxima efetividade, que confere à norma constitucional o

sentido que lhe dê maior eficácia.

• D) deve se valer dos princípios interpretativos, como o princípio da unidade da Constituição, que indica a hierarquia entre as

normas constitucionais para orientação do sentido a prevalecer.

• E) demanda interpretação com base no princípio da unidade, a fim de identificar a única interpretação válida para o caso.
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Q63.

Entendendo que uma determinada lei municipal, editada no ano de 1986 com a finalidade de disciplinar a jornada de trabalho

dos empregados de indústrias situadas no território do município, confronta preceito fundamental da Constituição da República,

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propõe Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo

Tribunal Federal. À luz dos sistemas de controle de constitucionalidade previstos no ordenamento jurídico brasileiro, bem como

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a ação proposta

• A) deverá ser remetida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que, em se tratando de lei municipal, ainda

que o parâmetro de controle seja a Constituição Federal, a competência para analisar a questão é do Tribunal de Justiça

do Estado onde se situa o município responsável pela edição da lei impugnada.



• B) deverá ser extinta, uma vez que não preenchido o requisito da “pertinência temática”, na medida em que a norma

impugnada não diz respeito às atividades da OAB, tampouco dos advogados que a entidade representa, mas apenas aos

interesses da União.

• C) poderá ser julgada procedente, caso a inconstitucionalidade seja reconhecida pela maioria dos Ministros do Supremo

Tribunal Federal presentes na sessão de julgamento, desde que essa conte com a presença de, ao menos, 6 Ministros.

• D) poderá ser indeferida liminarmente, uma vez que a Ação Direta de Inconstitucionalidade somente se presta ao controle de

constitucionalidade de lei ou ato normativo editado na vigência da atual Constituição, ou, com base no princípio da

fungibilidade ser conhecida como arguição de descumprimento de preceito fundamental.

• E) poderá ser julgada procedente, desde que a inconstitucionalidade seja reconhecida por, pelo menos, 8 Ministros do

Supremo Tribunal Federal.
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Q64.

As regras e os princípios guardam entre si relação de

• A) semelhança, porque ambas são normas, mas os princípios se expressam no âmbito da ponderação para sua aplicação,

identificando-se o mais adequado ao caso concreto, enquanto as regras situam-se mais stricto sensu no campo da

validade e subsunção do caso concreto.

• B) distinção, tendo em vista que as regras são espécie do gênero norma, possuindo efeito cogente, aplicabilidade imediata e

produção integral dos efeitos pretendidos.

• C) classificação distinta, já que os princípios são normas não cogentes, não trazendo sanção concreta pelo descumprimento,

diferentemente das regras, que prescrevem sempre consequência pela sua desobediência.

• D) excludência, tendo em vista que sempre que for possível resolver um caso concreto com aplicação de um princípio

constitucional, torna-se prescindível a aplicação de uma regra.

• E) equivalência, cabendo aos interessados a escolha da opção que mais lhe favoreça para tutela de seu direito, a aplicação

da regra ou do princípio.
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Q65.

O artigo 5º, inciso XXXVI, garante aos cidadãos que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa

julgada. A exegese dada à garantia do direito adquirido

• A) considera como momento de consolidação do direito adquirido a data da promulgação da norma que veiculou as

condições para aquisição, de forma que desde essa data não pode haver alteração.

• B) pondera o direito adquirido com os demais direitos e garantias individuais, bem como com as competências atribuídas aos

entes federados para identificação das políticas e necessidades públicas, a fim de formular juízo de prevalência de

interesses, prevalecendo aquele que melhor atenda ao interesse público.

• C) reputa o direito adquirido como matéria de direito infraconstitucional, não obstante seu status formal constitucional, na

medida em que a solução da questão se situa no plano da validade das normas infralegais que se colocam em conflito

temporal, prevalecendo a norma posterior.

• D) é concorde sobre o reconhecimento do direito adquirido dar-se no momento do preenchimento de todos os requisitos para

exercício do direito tutelado, ou seja, a partir de quando seja autorizado ao interessado o recebimento ou gozo do direito

tutelado.

• E) entende que o direito adquirido assemelha-se ao ato jurídico perfeito, pois o primeiro é consolidado com a promulgação da

lei que concede o benefício e o segundo se aperfeiçoa com a realização do ato, não havendo necessidade de providências

ou atos posteriores.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Sociais
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Q66.



Empregado de certa empresa privada foi eleito membro suplente de diretoria de sindicato de sua categoria, tendo sido demitido

de seu emprego quatro meses após o término do mandato sindical, sem que tenha cometido qualquer falta. A demissão desse

empregado mostra-se

• A) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado desde a posse em cargo de

direção ou representação sindical, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

• B) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o

registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o

final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

• C) incompatível com a Constituição Federal, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, na situação retratada, desde o

registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até seis meses após

o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

• D) compatível com a Constituição Federal, que permite a dispensa do empregado sindicalizado eleito membro titular ou

suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical, na situação retratada.

• E) compatível com a Constituição Federal, que não garante estabilidade no emprego àquele que tenha sido eleito membro

suplente de diretoria de sindicato ou de entidade de representação sindical.
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Q67.

Leiza, canadense naturalizada brasileira, teve cancelada sua naturalização, por sentença judicial transitada em julgado, em

virtude de atividade nociva ao interesse nacional. À luz da Constituição Federal, na situação de Leiza,

• A) não há que se falar na suspensão dos seus direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de improbidade

administrativa e de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.

• B) não há que se falar na perda dos seus direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de incapacidade civil absoluta.

• C) dar-se-á a suspensão dos seus direitos políticos, que serão readquiridos 8 anos após o trânsito em julgado da decisão que

cancelou sua naturalização.

• D) dar-se-á a perda dos seus direitos políticos.

• E) dar-se-á a suspensão, perda ou manutenção dos seus direitos políticos, alternativamente, a critério do juiz, diante das

peculiaridades do caso concreto.
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Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q68.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra geral, que são inalistáveis e inelegíveis como eleitores

• A) analfabetos.

• B) estrangeiros.

• C) maiores de 70 anos.

• D) maiores de 16 anos e menores de 18 anos.

• E) que alegarem motivos de crença religiosa.
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Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q69.

Considere: 

 

 

 

I. O Presidente da República exerce o papel de Chefe de Estado e de Chefe de Governo.



 

II. Os Ministros são auxiliares do Chefe do Executivo e demissíveis por ele a qualquer momento. 

 

III. O Presidente da República tem longa participação no processo legislativo. 

 

IV. O povo é quem elege, direta ou indiretamente, o Chefe do Executivo para o cumprimento de um mandato. 

 

 

 

No que concerne às características do presidencialismo, está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I, II e IV.
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Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q70.

Constitui monopólio da União

• A) o transporte marítimo do petróleo de origem nacional ou internacional destinado ao país.

• B) a refinação do petróleo nacional, mas não do estrangeiro.

• C) a exportação, mas não a importação, de petróleo.

• D) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo.

• E) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de todo e qualquer minério ou

mineral nuclear e seus derivados.
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Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC

Q71.

As normas constitucionais a respeito da organização do Estado brasileiro prescrevem que

• A) os Municípios não são dotados de autonomia, uma vez que a Constituição Federal não lhes garante o poder de dar-se

uma Constituição própria.

• B) os Municípios não são dotados de autonomia, uma vez que não possuem Poder Judiciário, mas apenas Poder Legislativo

e Poder Executivo.

• C) os Municípios são dotados de autonomia, mas as Câmaras de Vereadores devem limitar-se a regulamentar as leis federais

e estaduais para a sua fiel execução.

• D) a União, os Estados e os Municípios são autônomos, mas não o Distrito Federal, que tem a natureza de autarquia federal.

• E) os Estados-membros são dotados de autonomia, tendo a Constituição Federal assegurado-lhes, inclusive, o exercício de

competências legislativas exclusivas.
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Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q72.

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

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

eles. É exemplo dessas diferenças



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

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

• C) os Municípios não possuírem competências legislativas próprias.

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

• E) os Municípios poderem arrecadar, mas não instituir tributos próprios.
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Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q73.

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

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

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

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

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

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q74.

Após a aprovação em concurso público, José, no dia 20 de outubro de 2010, foi admitido por empresa pública integrante da

Administração indireta de determinado Estado, sob o regime celetista. No dia 21 de setembro de 2013, porém, José foi

dispensado, mediante ato motivado da autoridade competente, recebendo as verbas rescisórias devidas. Tendo em vista o

disposto na Constituição da República, assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ato de dispensa de José é

• A) válido, uma vez que, tendo sido admitido para ocupar emprego público em empresa pública, José não preenche, ao

menos, um dos requisitos impostos pela Constituição da República para que o servidor possa fazer jus à estabilidade, já

que não foi nomeado para cargo de provimento efetivo.

• B) válido, uma vez que José ainda não havia adquirido estabilidade.

• C) inválido, uma vez que José se encontrava em período de pré-estabilidade, de maneira que não poderia ter sido

dispensado.

• D) inválido, uma vez que, por ser detentor de estabilidade, José somente poderia ser dispensado em virtude de sentença

judicial transitada em julgado.

• E) inválido, uma vez que José não poderia ter sido dispensado sem a ocorrência de justa causa apurada através do devido

processo administrativo disciplinar, na medida em que era detentor de estabilidade, por ter sido admitido após a aprovação

em concurso público.
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Q75.

Um Estado que tenha cinquenta representantes na Câmara dos Deputados deverá eleger para sua Assembleia Legislativa

• A) cento e cinquenta Deputados.

• B) setenta Deputados.

• C) noventa e quatro Deputados.

• D) setenta e quatro Deputados.

• E) cinquenta Deputados.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q76.

Com a finalidade de conter as despesas da Administração pública, o Presidente da República editou decreto extinguindo

Ministério e os cargos públicos vagos e preenchidos a ele vinculados, colocando em disponibilidade, com remuneração

proporcional ao tempo de serviço, os servidores públicos estáveis ocupantes dos cargos que foram extintos. Considerando a

Constituição Federal, o Presidente da República NÃO poderia ter editado decreto para

• A) extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não, nem para determinar que os servidores públicos estáveis

ficassem em disponibilidade.

• B) determinar que os servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, uma vez que a extinção de seus cargos

enseja aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, embora o decreto pudesse

extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

• C) determinar que os servidores públicos colocados em disponibilidade percebessem remuneração proporcional ao tempo de

serviço, uma vez que deveriam receber o equivalente ao valor da última remuneração percebida no exercício do cargo,

embora o decreto pudesse extinguir o Ministério e os cargos públicos, vagos ou não.

• D) extinguir o Ministério, embora o decreto pudesse extinguir os cargos públicos, vagos ou não, bem como determinar que os

servidores públicos estáveis ficassem em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• E) extinguir o Ministério e os cargos públicos preenchidos, embora o Decreto pudesse extinguir os cargos públicos vagos.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q77.

Uma categoria de servidores públicos vinculados a um determinado Estado por regime jurídico estatutário, entendendo que os

seus vencimentos não são compatíveis com o grau de responsabilidade envolvido nas atividades que exercem, por serem

inferiores àqueles percebidos por outras categorias que desempenham atividades semelhantes, deflagra uma greve pleiteando

reajuste remuneratório. Entendendo que a greve em curso é abusiva, o Estado ajuíza dissídio coletivo perante o Tribunal

Regional do Trabalho respectivo, requerendo entre outras coisas, que seja a greve declarada abusiva e determinado o retorno

dos servidores ao trabalho.

Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional do Trabalho

deverá

• A) determinar a inclusão do Ministério Público do Trabalho no polo ativo da ação proposta, já que, por se tratar de greve em

atividade essencial, apenas esse possuía legitimidade para propor o dissídio, e reconhecer sua incompetência para

apreciar a questão, determinando a remessa do dissídio analisado à justiça comum.

• B) extinguir o dissídio sem resolução do mérito, já que a greve realizada por servidores públicos é considerada greve em

atividade essencial, pelo que apenas o Ministério Público do Trabalho poderia ajuizar dissídio coletivo.

• C) em homenagem à duração razoável do processo e à celeridade processual, intimar o Ministério Público do Trabalho para

que informe se deseja ingressar no polo ativo da ação proposta, uma vez que, por se tratar de greve em atividade

essencial, apenas esse possui legitimidade para o ajuizamento de dissídio coletivo.

• D) conceder o reajuste pleiteado pelos grevistas, em respeito ao princípio da isonomia, tendo em vista a existência de outras

categorias que desempenham atividades semelhantes e recebem vencimentos superiores.

• E) reconhecer sua incompetência para conhecer da questão, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado apreciar o dissídio

coletivo proposto.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Das funções essenciais à justiça
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Q78.



Certo Estado da Federação vendeu bem público de sua propriedade para empresa que pretende construir obra de grande impacto ambiental. Há indícios de que

o imóvel foi vendido por preço muito abaixo do de mercado. As obras, por sua vez, estão

sendo realizadas sem que seja cumprida a legislação ambiental. Nesse cenário, e com fundamento na Constituição Federal,

• A) o Ministério Público poderá representar ao Conselho Nacional de Justiça para que anule a venda do imóvel, alegando que

o ato foi lesivo ao patrimônio público.

• B) qualquer cidadão poderá propor mandado de segurança para impedir ato lesivo ao meio ambiente a ser praticado pela

empresa adquirente do imóvel.

• C) o Ministério Público poderá requisitar a instauração de inquérito policial, caso vislumbre a prática de ato criminoso na

venda do imóvel, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

• D) o Ministério Público poderá, mediante autorização judicial, promover o inquérito civil para investigar a ocorrência de lesão

ao patrimônio público e do meio ambiente.

• E) o Ministério Público poderá prestar consultoria jurídica à empresa que pretende construir a obra, a fim de evitar a prática

de lesão ao meio ambiente.
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Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC

Q79.

A Teoria da Tributação estabelece que o sistema tributário

ideal

I. distribui o ônus tributário equitativamente entre os

diversos indivíduos da sociedade.

II. adota o conceito de progressividade, segundo o

qual deve-se tributar menos quem tem uma renda

mais elevada.

III. segue o princípio da justiça empresarial, isto é, os

impostos devem ser formulados com vistas a

melhorar o poder econômico das empresas

IV. atende ao critério da simplicidade, ou seja, o

sistema tributário deve ser de fácil compreensão

para os contribuintes e de fácil arrecadação por

parte do governo.

Está correto o que se afirma em

• A) I e II, apenas.

• B) I e IV, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) III e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Q80.

A Constituição Federal, em seu artigo 175, dispõe sobre as formas de prestação dos serviços públicos, que podem se dar por

meio de



• A) delegação da titularidade de serviços públicos próprios à iniciativa privada, nas modalidades de concessão ou permissão

de uso.

• B) concessão ou permissão da exploração de serviço público, para pessoas físicas ou jurídicas que preencham os requisitos

de habilitação, demonstrando capacidade técnica e financeira para a adequada disponibilização dos serviços.

• C) concessão de serviços públicos próprios ou impróprios em favor de pessoas jurídicas, precedida de licitação.

• D) concessão ou permissão de serviços públicos, próprios ou impróprios, a pessoas jurídicas de direito público ou de direito

privado, com ou sem finalidade lucrativa.

• E) concessão de serviços públicos, com natureza contratual e por meio do qual se outorga a iniciativa privada a exploração

de serviços públicos com finalidade lucrativa.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q81.

Considere as afirmações abaixo à luz da disciplina constitucional da reforma agrária.

I. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para

fins de reforma agrária.

II. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, é insuscetível

de desapropriação para fins de reforma agrária.

III. As benfeitorias úteis não serão indenizadas na desapropriação para fins de reforma agrária.

IV. Compete à União desapropriar propriedade rural que, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, não

utilize adequadamente os recursos naturais disponíveis e não preserve o meio ambiente.

V. Compete à União desapropriar propriedade rural que, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,

explore de forma a prejudicar o bem-estar dos trabalhadores.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II, IV e V.

• B) I, II e III.

• C) II, III e IV.

• D) I, III e V.

• E) IV e V.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Da Seguridade Social

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

Q82.

Sob o ponto de vista constitucional da Organização da Seguridade Social,

• A) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, sem a correspondente fonte de custeio total, não

havendo esta exigência para os casos de majoração de valores.

• B) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o

Poder Público, salvo se vencedora do certame licitatório.

• C) o prazo para a exigibilidade de contribuição social criada por lei para financiar a Seguridade Social é de 6 meses.



• D) o prazo para a exigibilidade de contribuição social criada por lei para financiar a Seguridade Social é de 1 ano, com base

no princípio da anualidade.

• E) são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às

exigências estabelecidas em lei.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Do Meio Ambiente

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC

Q83.

Considere:

I. Ao Poder Público incumbe definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão vedadas por

lei, estando também vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

II. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei de âmbito federal, sem o que não poderão ser instaladas.

III. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

IV. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização

far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Nos termos da Constituição Federal, está correto o que se afirma em

• A) II, III e IV, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) I, II, III e IV.

• D) I e IV, apenas.

• E) II e III, apenas.

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

Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q84.

A Constituição Federal de 1988, fruto do exercício do Poder Constituinte Originário, inaugurou nova ordem jurídico constitucional. Sobre o relacionamento da

Constituição Federal de 1988 com as ordens jurídicas pretéritas (constitucionais e infraconstitucionais) é correto afirmar:

• A) Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição Federal de 1988, desde que compatíveis material e formalmente com a ordem constitucional atual,

continuam válidas.

• B) De acordo com entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, os dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda nº 1 de

1969), que não forem contrários à Constituição Federal de 1988, continuam válidos, mas ocupam posição hierárquica infraconstitucional legal.

• C) Por força de norma expressa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, houve manutenção da aplicação de

determinados dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda nº 1 de 1969).

• D) A promulgação da Constituição Federal de 1988 revogou integralmente a Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda nº 1 de 1969), inexistindo,

dada a incompatibilidade da ordem constitucional atual com o regime ditatorial anterior, possibilidade de recepção de dispositivos infraconstitucionais.

• E) Dispositivo da Constituição de 1946, que seja plenamente compatível com a ordem constitucional de 1988, com a revogação da Constituição de 1967

(com as alterações da Emenda nº 1 de 1969), tem sua validade retomada.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q85.

De acordo com a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, se a lei “A” for revogada pela “B”, e a lei “B” for revogada

pela lei “C”, a lei “A”



• A) voltará a ter vigência somente se a lei “C” prever expressamente esse efeito.

• B) voltará a ter vigência mesmo que a lei “C” não preveja expressamente esse efeito.

• C) voltará a ter vigência desde que a lei “C” não vede expressamente esse efeito.

• D) não voltará a ter vigência mesmo que a lei “C” preveja expressamente esse efeito.

• E) não voltará a ter vigência somente se a lei “C” disciplinar inteiramente a matéria que era por ela regulada.

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

Direito Civil / Pessoas / Naturais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q86.

João se tornou órfão de ambos os pais no dia 01 de junho de 2017, colou grau em curso de ensino superior no dia 02 de julho

de 2017, entrou em exercício de emprego público efetivo no dia 03 de agosto de 2017, casou-se no dia 04 de setembro de 2017

e completou dezoito anos de idade no dia 05 de outubro de 2017. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, a incapacidade de

João cessou no dia

• A) 1 de junho de 2017.

• B) 3 de agosto de 2017.

• C) 2 de julho de 2017.

• D) 5 de outubro de 2017.

• E) 4 de setembro de 2017.

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

Direito Civil / Pessoas / Jurídicas

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

Q87.

São pessoas jurídicas de direito privado:

• A) as associações, as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e as empresas individuais de responsabilidade

limitada, enquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios são pessoas jurídicas de direito público externo.

• B) as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e as empresas individuais de responsabilidade limitada, enquanto

as autarquias, as associações públicas e os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno.

• C) as associações, os partidos políticos, as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e as empresas individuais

de responsabilidade limitada, enquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios são pessoas jurídicas de

direito público interno.

• D) as associações, as fundações e os partidos políticos, sendo que as empresas individuais de responsabilidade limitada não

são consideradas pessoas jurídicas, pois se confundem com pessoa natural do seu titular.

• E) as associações, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada, enquanto a União, os Estados, o

Distrito Federal, os Territórios, as autarquias e as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito público interno.

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

Direito Civil / Bens (classificação segundo o Código Civil)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q88.

Considera-se bem imóvel, para os efeitos legais,

• A) o direito à sucessão aberta.

• B) o automóvel que, por defeito irreparável do motor, é insuscetível de movimento próprio.

• C) a energia que tenha valor econômico.

• D) o direito pessoal de caráter patrimonial.

• E) o direito real sobre objetos móveis.

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



Direito Civil / Fatos Jurídicos / Negócios jurídicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q89.

Mariana, sob ameaça de morte promovida por Letícia, concedeu empréstimo de R$ 10.000,00 a Ricardo, que não conhecia nem

deveria conhecer a coação feita por Letícia para celebração do mútuo. Nesse caso, o negócio

• A) é nulo de pleno direito, e a sua invalidade poderá ser declarada de ofício pelo juiz.

• B) é nulo de pleno direito, mas a sua invalidade não poderá ser declarada de ofício juiz.

• C) é anulável, e a sua invalidade poderá ser declarada de ofício pelo juiz.

• D) é anulável, mas a sua invalidade não poderá ser declarada de ofício pelo juiz.

• E) subsistirá, mas Letícia responderá por todas as perdas e danos que houver causado a Mariana.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos ilícitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q90.

Leonardo adquiriu de Paulo carregamento de celulares falsificados, combinando pagar por eles quando da entrega, que, se não

efetivada, daria ao adquirente direito a postular cumprimento forçado da obrigação. Em não tendo havido a entrega, Leonardo

ajuizou ação contra Paulo, que, em contestação, não suscitou ser ilegal o negócio, confessou a obrigação e dispôs-se a cumprila espontaneamente. O

cumprimento da obrigação

• A) não poderá ocorrer, devendo o juiz declarar, de ofício, a nulidade do negócio.

• B) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, ainda que tácita.

• C) deverá ocorrer, tendo em vista que as nulidades não podem ser apreciadas de ofício.

• D) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, desde que expressa.

• E) não poderá, a princípio, ocorrer, devendo o juiz anular o negócio jurídico, salvo se, quando do ajuizamento da ação, já

houver transcorrido prazo de 4 anos.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prescrição e decadência

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

Q91.

Acerca da prescrição e da decadência, considere: 

 

 

 

I. A prescrição iniciada contra uma pessoa se interrompe na hipótese do seu falecimento, voltando a correr, pelo prazo 

integral, contra os seus sucessores. 

 

 

 

II. O juiz deverá conhecer de ofício da decadência, salvo se for convencional, caso em que só poderá pronunciá-la se 

alegada pela parte a quem ela aproveita. 

 

 

 

III. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes, desde que se trate de direito disponível. 

 

 

 

IV. É nula a renúncia à decadência fixada em lei, admitindo-se, porém, a renúncia da prescrição, que poderá ser expressa ou 

tácita. 

 

 

 

V. Em regra, salvo disposição legal em contrário, aplicam-se à decadência as normas que impedem, suspendem ou



interrompem a prescrição. 

 

 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e V.

• B) II e III.

• C) I e III.

• D) II e IV.

• E) IV e V.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prova

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q92.

De acordo com o Código Civil brasileiro, no tocante às provas, em regra, a confissão

• A) é irrevogável.

• B) não pode ser anulada se decorreu de erro de fato.

• C) é revogável mediante termo expresso.

• D) é revogável por qualquer meio inequívoco de expressão da vontade.

• E) é revogável se imediata e na presença de no mínimo duas testemunhas idôneas.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Modalidades das obrigações / Obrigações de dar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q93.

Em regra, na obrigação de dar coisa certa,

• A) se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos

prefixados no valor da coisa perdida.

• B) não são abrangidos os acessórios dela, sejam eles

mencionados ou não.

• C) os frutos percebidos são do credor e os frutos

pendentes são do devedor.

• D) se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos

prefixados no dobro do valor da coisa perdida.

• E) se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do

devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem

direito a indenização.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Adimplemento e extinção das obrigações / Pagamento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q94.

Considere as afirmações abaixo a respeito da teoria do adimplemento substancial. 

 

 

 

I. Embora não esteja expressamente prevista na legislação, a jurisprudência, com base na doutrina, tem admitido esta 

teoria para evitar a rescisão do contrato. 

 



II. Foi expressamente prevista na legislação civil e sua adoção evita a resolução do contrato, quando ocorrer inadimplemento mínimo. 

 

 

III. Caso adotada, apesar de a obrigação contratualmente estabelecida não ter sido cumprida totalmente, se ela foi adimplida 

substancialmente, apenas se admitirá a resolução do contrato, mas impede a condenação em indenização por perdas e 

danos, se o devedor agiu de boa-fé. 

 

 

IV. Se adotada, não impedirá o credor de receber o que lhe é devido. 

 

 

V. Apesar de prevista em lei, com a vigência do Código Civil de 2002, foi abandonada, em razão da regra que impõe a 

observância da boa-fé. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) IV e V.

• C) I e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Disposições gerais

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

Q95.

Suponha que o adquirente de um galpão comercial, depois de formalizada a compra e venda e assumida a posse do imóvel,

tenha tomado conhecimento, por ocasião de vistoria realizada por perito de companhia seguradora, de falhas não aparentes na

estrutura metálica que comprometem a integridade do imóvel com risco iminente de desabamento. A situação narrada dá ao

adquirente o direito, perante o alienante, com fundamento no disposto no Código Civil, de

• A) evicção, podendo desfazer o negócio jurídico, com devolução do preço pago e exigir indenização por perdas e danos.

• B) anulação do negócio jurídico, salvo se renunciou ao direito de evicção nos termos estabelecidos no contrato de compra e venda.

• C) garantia, desde que não decorrido o prazo decadencial de 5 anos, podendo exigir do alienante os reparos necessários.

• D) redibir o contrato ou obter abatimento no preço pago, decaindo do direito após transcorrido um ano do momento em que

tiver ciência do vício oculto.

• E) efetuar a devolução do bem que, dada sua natureza fungível, pode ser substituído por outro de igual valor ou resolvido o

contrato em perdas e danos.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Compra e venda

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q96.

O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o

preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a

sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. No tocante às cláusulas especiais à compra e venda,

trata-se especificamente da

• A) venda com reserva de domínio.

• B) preempção.

• C) preferência.

• D) retrovenda.

• E) venda a contento.

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



Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Depósito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q97.

No tocante ao depósito, considere as seguintes assertivas:

I. O depósito necessário não se presume gratuito.

II. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a dois

anos.

III. No depósito voluntário, em regra, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do

depositante.

IV. No depósito voluntário, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.

De acordo com o Código Civil brasileiro, está coreto o que consta APENAS em

• A) III e IV.

• B) I, II e III.

• C) II e IV.

• D) I.

• E) I, III e IV.

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Mandato

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q98.

De acordo com o Código Civil, o mandato

• A) pode ser verbal ou escrito, mas não pode ser tácito.

• B) não admite aceitação tácita.

• C) outorgado por instrumento público não poderá ser substabelecido por instrumento particular.

• D) se sujeita, necessariamente, à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.

• E) em termos gerais confere poderes para alienar ou hipotecar, salvo se expressamente excluídos.
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Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Fiança

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC

Q99.

Carolina celebrou um contrato e Cláudia prestou fiança mesmo contra a vontade de Carolina. Obrigou-se, no entanto, por apenas metade do valor da obrigação.

A fiança é

• A) inválida, pois a fiança pressupõe anuência do devedor, além de sempre abranger o valor total da obrigação.

• B) válida, pois é possível estipular fiança contra a vontade do devedor e em valor inferior ao da obrigação.

• C) válida, mas abrangendo o valor todo, pois é possível estipular fiança contra a vontade do devedor, mas não em valor inferior ao da obrigação.

• D) inválida, pois, embora possa abranger apenas parte do valor da obrigação, a fiança pressupõe anuência do devedor.

• E) inválida, porque a dispensa da anuência do devedor só é possível nos casos em que o fiador houver se obrigado por ¼ do valor da obrigação.
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Direito Civil / Responsabilidade civil

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

Q100.



Suponha que determinada sociedade empresária, que atua no setor de transporte e logística, tenha sido acionada judicialmente

por uma pessoa vítima de acidente ocorrido em uma rodovia e que envolveu um dos caminhões de propriedade da empresa,

que estava levando uma carga perecível para seu destino final. Na referida ação judicial, a vítima pleiteia indenização pelos

danos sofridos em razão do acidente, no qual restou comprovada a culpa exclusiva do motorista do caminhão. A empresa, por

seu turno, refutou a responsabilidade pelos danos, alegando que adotou todas as cautelas para a contratação do motorista, que

detinha habilitação para dirigir veículo daquela categoria e comprovada experiência. De acordo com as disposições legais

aplicáveis, os argumentos apresentados pela empresa

• A) são descabidos, eis que aplicável a responsabilidade objetiva, que prescinde de comprovação de culpa.

• B) devem ser considerados para fins de identificação da culpa in eligendo.

• C) são procedentes, eis que a empresa não responde por ato de seus empregados ou prepostos.

• D) somente poderão ser aceitos se comprovada causa excludente de ilicitude.

• E) somente seriam aplicáveis se a discussão envolvesse responsabilidade contratual.
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Direito Civil / Posse

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q101.

Analise as proposições abaixo, acerca do direito das coisas:

I. Àquele que tem a propriedade, é defeso transferir a posse direta da coisa.

II. A propriedade do solo abrange a do subsolo, podendo o proprietário opor-se a quaisquer atividades realizadas por

terceiros no imóvel, independentemente da profundidade em que se dê.

III. Não pode o possuidor direto defender a posse contra o dono da coisa.

IV. Não autorizam a aquisição da posse os atos de violência, mesmo depois de cessada a violência.

V. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) IV.

• B) I, II e IV.

• C) III e IV.

• D) I, II e V.

• E) V.

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

Direito Civil / Propriedade

Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q102.

José é casado com Maria com quem tem dois filhos. José e Maria não são proprietários de qualquer imóvel urbano e rural, mas

são possuidores de um imóvel urbano com 300 m2 de área total na periferia de uma determinada cidade e nele estabelecem a

moradia habitual de sua família, construindo uma casa e diversas benfeitorias. Neste caso, à luz do Código Civil considerando

que a posse se deu sem qualquer interrupção e nem oposição, José e Maria poderão adquirir a propriedade imóvel pela usucapião após o decurso do prazo

mínimo ininterrupto de

• A) 20 anos.

• B) 15 anos.



• C) 5 anos.

• D) 10 anos.

• E) 3 anos.

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Capacidade processual e postulatória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q103.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial

• A) ao preso, seja ele autor ou réu.

• B) ao réu preso, desde que revel.

• C) a todo réu revel.

• D) ao réu revel citado por edital, mas não ao revel citado com hora certa.

• E) a toda pessoa menor de 18 anos, seja ela autora ou ré.

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores

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

Q104.

Em ação de indenização por danos morais movida por Cláudio contra Amélia, foi concedida ao autor a gratuidade da justiça.

Nesse caso, vindo o pedido a ser julgado totalmente improcedente, o autor

• A) não deverá ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários, exceto se for reputado litigante de

má-fé.

• B) não deverá ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários, nem mesmo se for reputado litigante

de má-fé.

• C) não deverá ser condenado ao pagamento das despesas processuais, mas poderá ser condenado ao pagamento de

honorários se for reputado litigante de má-fé.

• D) deverá ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários, mas as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

• E) deverá ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários de sucumbência, mas as obrigações

decorrentes de sua sucumbência não poderão jamais ser exigidas.

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

Direito Processual Civil / Litisconsórcio e assistência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q105.

Em matéria de litisconsórcio, é correto afirmar:

• A) No litisconsórcio unitário os atos e omissões de um dos litisconsortes, benéficos ou prejudiciais, estendem-se aos demais

litisconsortes.

• B) O litisconsórcio necessário por força de lei é sempre unitário.

• C) Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz, se o caso, determinará ao autor que requeira a citação de todos que

devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

• D) Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em

quádruplo para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

• E) O litisconsórcio é simples quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para

todos os litisconsortes.

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



Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros / Oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo

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

Q106.

Paula foi vítima de acidente de trânsito provocado por Renato, que conduzia veículo automotor de propriedade de Fernando. Por

conta disso, ajuizou ação de indenização por danos morais contra Fernando, que, em contestação, requereu a denunciação da

lide a Renato. A denunciação foi admitida pelo juiz, que determinou a citação de Renato. Nesse caso, de acordo com o novo Código de Processo Civil,

• A) ainda que Renato conteste o pedido formulado por Paula, ele não integrará o polo passivo da ação principal, não se

estabelecendo litisconsórcio entre ele e Fernando.

• B) se Renato for revel, Fernando deverá prosseguir com sua defesa na ação principal, não podendo se abster de recorrer de

eventual sentença desfavorável, sob pena de não poder exigir de Renato o reembolso do que vier a pagar a Paula.

• C) se Renato confessar os fatos alegados por Paula, Fernando não poderá prosseguir com sua defesa na ação principal,

cabendo-lhe apenas pedir a procedência da ação de regresso.

• D) se Fernando for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, caso em que

Fernando não poderá ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em favor de Renato.

• E) se o pedido formulado na ação principal for julgado procedente, Paula poderá, se for o caso, requerer o cumprimento da

sentença também contra Renato, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

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

Direito Processual Civil / Competência / Em razão do valor e da matéria; Competência funcional e territorial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q107.

A ação de falência tramitando na Justiça Estadual

• A) será remetida à Justiça Federal se a União for credora do falido, mas desde que tenha habilitado o seu crédito na falência.

• B) será remetida à Justiça Federal se a União for credora do falido, independentemente de ter ou não habilitado o seu crédito

na falência.

• C) será remetida à Justiça Federal sempre que houver interesse jurídico da União, ainda que não seja credora do falido.

• D) não deve ser remetida à Justiça Federal, salvo se a União expressamente o requerer, e houver a concordância do administrador judicial e do Ministério

Público com o pedido.

• E) não deve ser remetida à Justiça Federal, nem mesmo se nela intervier a União.

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

Direito Processual Civil / Competência / Modificações de competência e declaração de incompetência

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q108.

No que tange à incompetência absoluta e à incompetência relativa, é correto afirmar:

• A) A competência determinada em razão de matéria, da pessoa ou da função é derrogável por convenção das partes.

• B) Prorrogar-se-ão as competências relativa e absoluta se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

• C) A incompetência absoluta será alegada como preliminar de contestação, enquanto a relativa será arguida por meio de

exceção.

• D) Caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será extinto, sem resolução de mérito.

• E) A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

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

Direito Processual Civil / O Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q109.

Analise as proposições abaixo, acerca dos impedimentos e da suspeição: 



 

 

I. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado. 

 

 

II. Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado. 

 

 

III. Há suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou seus advogados. 

 

 

IV. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) III e IV.

• C) I, III e IV.

• D) I e II.

• E) II e IV.

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos

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

Q110.

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à

demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser

realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação

• A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante

o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

• B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

• C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

• D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais

durante férias e feriados forenses.

• E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora

do horário comercial.

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q111.

A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que

• A) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

• B) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados.

• C) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.

• D) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

• E) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento.

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

Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC



Q112.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, o processo será suspenso pela convenção das partes por prazo máximo

• A) de 30 dias.

• B) de 06 meses.

• C) de 1 ano.

• D) de 05 anos.

• E) igual ao de prescrição ou decadência da pretensão ou direito em causa.

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: Requisitos, pedido e indeferimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q113.

José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso,

dessa decisão

• A) caberá agravo de instrumento.

• B) caberá apelação.

• C) caberá agravo interno.

• D) caberá recurso especial.

• E) não caberá recurso.

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

Direito Processual Civil / Resposta do réu / Contestação, exceções e reconvenção

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

Q114.

Renato ajuizou ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, Renato requereu a desistência da ação. O pedido

• A) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, resolverá o mérito.

• B) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se a causa versar sobre direitos disponíveis. Se o juiz

homologar a desistência, a sentença resolverá o mérito.

• C) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se tiver havido instrução. Se o juiz homologar a

desistência, a sentença não resolverá o mérito.

• D) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá

o mérito.

• E) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá o

mérito.

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

Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q115.

Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo Civil,

• A) a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida, vedado o reconhecimento

da obrigação ilíquida.

• B) a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos

suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

• C) a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de apelação.

• D) a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, devendo, em

regra, prestar caução no caso de recurso contra essa decisão pendente de julgamento.



• E) o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se

incontroverso ou o réu for revel.

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

Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal

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

Q116.

Sobre as provas, segundo as normas do novo Código de Processo Civil, considere:

I. É assegurado à parte requerer o próprio depoimento pessoal, assim como o da parte contrária.

II. A confissão judicial faz prova contra o confitente e em prejuízo dos litisconsortes, caso se trate de litisconsórcio unitário.

III. Cabe à parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência,

independentemente de determinação do juiz.

IV. Quando contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,

incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

V. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz

prova em benefício do devedor.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e V.

• B) II e III.

• C) IV e V.

• D) II e IV.

• E) I e III.

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

Direito Processual Civil / Provas / Provas documental e testemunhal

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

Q117.

Acerca da prova documental, considere: 

 

 

 

I. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, mesmo que subscrito 

pelas partes, não tem eficácia probatória alguma. 

 

 

II. Considera-se autor do documento particular aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, 

como livros empresariais e assentos domésticos. 

 

 

III. Quando se tratar de impugnação da autenticidade do documento, incumbe o ônus da prova à parte contra a qual ele foi 

produzido, independentemente de quem o apresentou.



 

 

IV. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz 

prova em benefício do devedor. 

 

 

V. A escrituração contábil é divisível, de modo que, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns forem favoráveis ao interesse de seu autor e outros

contrários, caberá ao juiz lhe atribuir a força probatória que merecer, segundo o seu livre 

convencimento. 

 

 

 

De acordo com o novo Código de Processo Civil, está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e IV.

• D) III e V.

• E) IV e V.

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

Direito Processual Civil / Audiência / Conciliação, instrução e julgamento

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q118.

Em relação à audiência de conciliação ou de mediação, é correto afirmar:

• A) A audiência não será realizada se qualquer das partes, ainda que isoladamente, de maneira expressa ou tácita, manifestar

seu desinteresse na composição consensual.

• B) As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representantes, por

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

• C) A intimação do autor para essa audiência será realizada pessoalmente, por via postal, ou, se incabível, por mandado a ser

cumprido pelo Oficial de Justiça.

• D) Se houver desinteresse na autocomposição, o autor deverá apontá-la na petição inicial, cabendo ao réu fazê-lo por

ocasião de sua contestação, necessariamente.

• E) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato de litigância de má-fé,

sendo apenado com multa de até cinco por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em

favor da União ou do Estado.

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

Direito Processual Civil / Sentença e coisa julgada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q119.

Acerca da coisa julgada, considere: 

 

 

 

I. Denomina-se coisa julgada formal a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso. 

 

 

II. A verdade dos fatos faz coisa julgada, quando estabelecida como fundamento da sentença. 

 

 

III. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, e em relação a terceiros juridicamente interessados. 

 

 

IV. Os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 

 



V. Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se formuladas e rejeitadas todas as defesas que a parte poderia 

opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I e IV.

• C) II e III.

• D) II e V.

• E) IV e V.

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

Direito Processual Civil / Liquidação e cumprimento da sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q120.

Em ação de cobrança de valor estimado e não irrisório, seu autor, na fase de conhecimento, formulou petição na qual

deliberadamente alterou a verdade dos fatos. Essa conduta é considerada

• A) litigância de má-fé, podendo ser apenada com multa de até 1% do valor corrigido da causa.

• B) litigância de má-fé, podendo ser apenada com multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da

causa.

• C) litigância de má-fé, podendo ser apenada com multa de até 20% do valor corrigido da causa.

• D) ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser apenada com multa de até 1% do valor corrigido da causa.

• E) ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser apenada com multa de até 20% do valor corrigido da causa.

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

Direito Processual Civil / Recursos / Disposições gerais

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

Q121.

A respeito dos recursos, é correto afirmar:

• A) os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem efeito interrupto dos prazos recursais.

• B) a renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte.

• C) cabe agravo de instrumento dos despachos.

• D) o recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos litisconsortes.

• E) cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

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

Direito Processual Civil / Processo cautelar e medidas cautelares / Disposições gerais

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

Q122.

Ao disciplinar a tutela provisória, o novo Código de Processo Civil estabelece que

• A) a tutela de urgência não poderá ser concedida sem justificação prévia, salvo se prestada caução idônea, caso em que

poderá ser concedida liminarmente.

• B) a tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o

respectivo recurso, caso em que o processo será extinto.

• C) para a concessão da tutela de evidência, exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de perigo de dano ou de risco

ao resultado útil do processo.

• D) efetivada a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo

de 15 dias, em ação própria, cujos autos deverão ser apensados aos do pedido cautelar.



• E) é vedada, em qualquer caso, a concessão liminar de tutela de evidência, antes da oitiva da parte contrária.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q123.

A respeito do mandado de segurança é INCORRETO afirmar:

• A) Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

• B) O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe

houver apreciado o mérito.

• C) O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo

interessado, do ato impugnado.

• D) Do indeferimento da petição inicial pelo juiz de primeiro grau caberá agravo de instrumento.

• E) Da sentença que conceder ou denegar a segurança caberá apelação.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação popular

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q124.

Na ação popular é correto afirmar que

• A) a proposta contra o Presidente da República a competência originária é do STF.

• B) a sentença estará sempre sujeita a reexame obrigatório.

• C) se pode impugnar ato administrativo e lei de efeito

concreto.

• D) o Ministério Público não pode aditar a inicial.

• E) é viável a tutela e a defesa do consumidor em razão

do princípio da integratividade do microssistema processual coletivo.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação civil pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q125.

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,

• A) qualquer do povo.

• B) todas sociedades legalmente constituídas.

• C) quaisquer funcionários públicos.

• D) os Municípios.

• E) quaisquer grupos despersonalizados.
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Direito Penal / Princípios de Direito Penal

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q126.

O princípio do direito penal que possui claro sentido de garantia fundamental da pessoa, impedindo que alguém possa ser

punido por fato que, ao tempo do seu cometimento, não constituía delito é

• A) atipicidade.



• B) reserva legal.

• C) punibilidade.

• D) analogia.

• E) territorialidade.

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

Direito Penal / Aplicação da lei penal

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q127.

A respeito da analogia, considere:

I. A analogia é uma forma de auto-integração da lei.

II. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica um dispositivo que disciplina hipótese

semelhante.

III. O emprego da analogia para estabelecer sanções criminais é admissível no Direito Penal.

IV. A analogia não pode ser aplicada contra texto expresso de lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) I e II.

• C) III e IV.

• D) I e III.

• E) II, III e IV.

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

Direito Penal / Crime

Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q128.

O erro de tipo, no Direito Penal,

• A) exclui a culpabilidade subjetiva, impedindo a punição do agente.

• B) quando escusável, permite a punição por crime culposo.

• C) é incabível em crimes hediondos e equiparados.

• D) é inescusável nos crimes da Lei de Drogas, no desconhecimento da lei penal.

• E) incide sobre o elemento constitutivo do tipo e exclui o dolo.

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

Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q129.

São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

• A) emoção e paixão; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; idade inferior a 18 anos.



• B) idade inferior a 16 anos; embriaguez voluntária; coação irresistível.

• C) idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior.

• D) idade inferior a 21 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; legítima defesa.

• E) emoção e paixão; idade inferior a 18 anos; embriaguez preordenada.

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

Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q130.

No concurso de pessoas,

• A) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será

aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

• B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua periculosidade.

• C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

• D) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime

não chega a ser consumado.

• E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade.

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

Direito Penal / Penas / Aplicação da pena

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q131.

A coação moral irresistível

• A) torna o fato atípico.

• B) é causa excludente de ilicitude.

• C) é circunstância que sempre atenua a pena.

• D) tem o mesmo tratamento legal da coação física irresistível.

• E) é causa de isenção da pena.

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

Direito Penal / Penas / Espécies de pena

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q132.

Acerca das penas, suas espécies e sua cominação, o Código Penal dispõe que

• A) o condenado à pena privativa de liberdade superior a 7 anos deverá, obrigatoriamente, começar a cumpri-la em regime

fechado.

• B) o condenado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade seja superior a 6 anos e não exceda a 7, deverá, desde o

princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

• C) o condenado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade seja superior a 5 anos e não exceda a 7, deverá, desde o

início, cumpri-la em regime aberto.

• D) as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma regressiva, segundo o mérito do condenado.

• E) o condenado por crime contra a Administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada

à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
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Direito Penal / Ação penal

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC



Q133.

Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal

será

• A) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

• B) privada subsidiária da pública.

• C) pública condicionada à representação da pessoa jurídica de direito público.

• D) privada.

• E) pública.
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Direito Penal / Extinção da punibilidade

Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q134.

Sobre a extinção da punibilidade:

• A) O perdão judicial independe de lei, pois é realizado por meio de Decreto Presidencial.

• B) No caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição incide sobre a somatória das penas.

• C) Ao contrário da renúncia ao direito de queixa, a decadência é causa de extinção da punibilidade.

• D) O prazo de prescrição é reduzido pela metade quando o agente for maior de setenta anos na data da sentença.

• E) Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total da pena

imposta.
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Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do furto

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q135.

O delito de furto simples, previsto no art. 155 do Código Penal, é um crime

• A) material, unisubsistente e instantâneo de efeitos permanentes.

• B) formal, unisubsistente e permanente.

• C) formal, unisubsistente e instantâneo de efeitos permanentes.

• D) formal, plurisubsistente e instantâneo.

• E) material, plurisubsistente e instantâneo.

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

Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do roubo

Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q136.

Sobre os crimes contra o patrimônio:

• A) O furto de energia elétrica é atípico por não consistir em coisa móvel.

• B) Se o agente logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do

crime, incorre na mesma pena do roubo.

• C) A ameaça exercida com simulacro de arma de fogo é incapaz de configurar o crime de roubo.

• D) Se durante a prática do roubo o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, o crime é o de

latrocínio.

• E) Por falta de previsão legal, o princípio da insignificância é incabível no crime de furto.

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

Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Da apropriação indébita



Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / CNMP / 2015 / FCC

Q137.

Determinado empregado de um despachante recebeu dinheiro de cliente, pessoa física, para licenciamento de veículo. Em vez

de pagar as guias do carro do cliente, usou o dinheiro em proveito próprio. Essa situação trata de um crime de

• A) apropriação indébita ou estelionato, dependendo do critério escolhido pela vítima, pois esta é quem decide se fará ou não

representação, haja vista que a ação penal nesse caso é privada.

• B) estelionato, em razão da intenção posterior do sujeito ativo de apropriar-se do bem, mesmo tendo-o recebido de forma legítima do sujeito passivo.

• C) apropriação indébita, pois o sujeito passivo, depois de estar de posse do bem recebido legitimamente do sujeito ativo,

assenhora-se desse bem como se fosse seu, ferindo o direito de propriedade.

• D) pequeno potencial ofensivo que escapa ao campo penal no que toca ao empregado do despachante, pois o despachante é

quem deve ser responsabilizado pelo ocorrido, já que responde junto ao cliente.

• E) apropriação indébita, pois o sujeito ativo, depois de estar de posse do bem recebido legitimamente do sujeito passivo,

assenhora-se desse bem como se fosse seu, ferindo o direito de propriedade.
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Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do estelionato e outras fraudes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2011 / FCC

Q138.

Considere as seguintes assertivas com relação aos crimes contra o patrimônio, de acordo com o Código Penal:

I. É isento de pena quem comete crime de furto em prejuízo de ascendente com 60 anos de idade.

II. Somente se procede mediante representação, se o agente pratica crime de estelionato em prejuízo de irmão.

III. É isento de pena quem comete crime de extorsão contra cônjuge na constância da sociedade conjugal.

Está correto que se afirma SOMENTE em

• A) II.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) III.
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Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da moeda falsa

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q139.

Leo adquiriu de pessoa desconhecida um aparelho destinado à falsificação de moeda. Em seguida, fabricou várias cédulas falsas de cem reais e as colocou em

circulação, adquirindo bens diversos. Nesse caso, Leo responderá

• A) pelos crimes de petrechos para falsificação de moeda, em continuidade delitiva.

• B) unicamente pelo crime de petrechos para falsificação de moeda.

• C) pelos crimes de petrechos para falsificação de moeda e moeda falsa, em concurso formal.

• D) pelos crimes de petrechos para falsificação de moeda e moeda falsa, em concurso material.

• E) unicamente pelo crime de moeda falsa.
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Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q140.



Sobre os crimes de falsidade documental é INCORRETO

afirmar:

• A) Está sujeito às penas do crime de falsificação de documento público quem insere na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado declaração

diversa da que deveria ter sido escrita.

• B) Equipara-se a documento particular para caracterização do crime de falsificação de documento particular o cartão de crédito ou débito.

• C) No caso de falsidade ideológica se o agente é funcionário público e falsifica assentamento de registro

civil aumenta-se a pena cominada ao delito de sexta

parte.

• D) O médico que dá, no exercício de sua profissão,

atestado falso está sujeito ao crime de falsidade de

atestado médico com pena de detenção de um mês

a um ano majorada de 1/3 se o crime for cometido

com intuito de lucro.

• E) O testamento particular e as ações de sociedade comercial equiparam-se a documento público para caracterização do crime de falsificação de documento

público.
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Direito Penal / Dos crimes praticados por funcionário público e por particular contra a Administração em geral

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q141.

O Promotor de Justiça requisitou informações sobre determinado processo legislativo, objeto de inquérito civil, a serem prestadas no prazo de vinte dias. O

servidor responsável deixou intencionalmente de encaminhar tais informações. A conduta do

servidor

• A) é atípica, pois não há obrigatoriedade de encaminhamento de informações de processo legislativo ao Ministério Público.

• B) constitui crime punido com pena de reclusão de um a três anos e multa.

• C) constitui contravenção penal.

• D) constitui infração administrativa punida com multa de até trezentos salários mínimos.

• E) é atípica, uma vez que as requisições dirigidas a outro Poder devem ser encaminhadas pelo Procurador Geral de Justiça.
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Direito Penal / Dos crimes contra a Administração da justiça

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q142.

Sobre o crime de falso testemunho ou falsa perícia, o Código Penal, em seu artigo 342, prevê que

• A) é fato atípico fazer afirmação falsa em juízo arbitral.

• B) é fato atípico fazer afirmação falsa em inquérito penal.

• C) as penas são aumentadas de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de

obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da Administração pública direta ou indireta.

• D) o fato deixa de ser típico se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

• E) é fato atípico fazer afirmação falsa em processo administrativo.
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Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei no 8.137/1990)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO / MPE/AP / 2012 / FCC

Q143.

Sobre a Lei no 8.137/90 analise as assertivas abaixo. 

 

I. Constitui crime contra as relações de consumo formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando à fixação artificial de preços ou 

quantidades vendidas ou produzidas. 

 

II. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade



policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços. 

 

III. Constitui crime contra as relações de consumo misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros, não

se punindo, neste caso, a modalidade culposa. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) II.

• D) II e III.

• E) I e III.
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Direito Penal / Crimes ambientais (Lei no 9.605/1998)

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

Q144.

Segundo o que dispõe a Lei nº 9.605/1998,

• A) são consideradas penas restritivas de direito da pessoa jurídica a proibição de contratar com o Poder Público ou com a

iniciativa privada, a interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade e a suspensão parcial ou total das

atividades.

• B) se comprovada a utilização da pessoa jurídica para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, a mesma

poderá ter sua liquidação forçada e ter seu patrimônio perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

• C) em função do princípio da legalidade, a tipicidade das infrações administrativas estão descritas exaustivamente na lei em

questão, na forma de numerus clausulus.

• D) a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes ambientais é subjetiva, dependendo de demonstração de culpa

de seus representantes legais para aplicação da pena.

• E) a responsabilidade das pessoas jurídicas por crime ambiental atinge a esfera administrativa, com aplicação de multa e

penas administrativa e civil, mediante reparação em dinheiro, não cabendo às mesmas a responsabilidade penal.
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Direito Penal / Crimes de licitações (Lei no 8.666/93)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q145.

A ação penal em crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) é

• A) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório.

• B) pública condicionada à representação pelo órgão público lesado.

• C) exclusivamente privada, legitimados os vencidos no processo licitatório.

• D) pública incondicionada em todas as hipóteses.

• E) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório e o órgão público lesado.
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Direito Processual Penal / Da ação penal

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q146.

Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como o direito do Estado-acusação ou da vítima de ingressar em juízo,

pretendendo a prestação jurisdicional, consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Sobre a ação

penal, a legislação vigente dispõe:

• A) A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no

prazo legal.

• B) A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do ofendido.



• C) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de

prosseguir na ação passa ao Ministério Público.

• D) A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do Ministro da Justiça.

• E) A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de representação do Ministério Público ou

de requisição do Ministro da Justiça.
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Direito Processual Penal / Da competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q147.

Tacito comete um crime de roubo com emprego de arma de fogo na comarca de Macapá, subtraindo um veículo e pertences da

vítima. Consumado o roubo, que tem pena cominada de 04 a 10 anos de reclusão, Tacito é preso em flagrante na comarca de

Mazagão, quando entregava toda a res furtiva para seus amigos José e Manoel, que também são presos em flagrante, estes

últimos por crime de receptação (pena de 01 a 04 anos de reclusão). A competência para processamento e julgamento da ação

penal contra Tacito, José e Manoel determinar-se-á pela

• A) continência e será da comarca de Mazagão, onde ocorreu a prisão em flagrante dos três indivíduos.

• B) conexão e será da comarca de Macapá, onde ocorreu o crime cuja pena mais grave é cominada.

• C) prevenção e poderá ser tanto da comarca de Macapá quanto da comarca de Mazagão.

• D) continência e será da comarca de Macapá, onde ocorreu o crime cuja pena mais grave é cominada.

• E) conexão e será da comarca de Mazagão, onde ocorreu a prisão em flagrante dos três indivíduos.
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Direito Processual Penal / Exceções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q148.

NÃO poderá ser arguida ou reconhecida a suspeição do juiz, caso este

• A) tenha aconselhado qualquer das partes.

• B) seja sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

• C) seja amigo íntimo ou inimigo capital do advogado de qualquer das partes.

• D) esteja respondendo a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes.

• E) seja credor ou devedor de qualquer das partes.

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

Direito Processual Penal / Da prova

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

Q149.

Sobre a busca e apreensão, de acordo com o Código de

Processo Penal, é INCORRETO afirmar:

• A) A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no

território de jurisdição alheia, ainda que de outro

Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no

seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

• B) A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

• C) Quando a própria autoridade policial ou judiciária

não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

• D) A busca domiciliar independerá de mandado no caso

de prisão.

• E) Não será permitida em nenhuma hipótese a apreensão de documento em poder do defensor do acusado.

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



Direito Processual Penal / Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q150.

Amanda foi presa em flagrante delito pela prática de concussão. A defesa ingressou com pedido de liberdade provisória e de conversão da prisão preventiva em

domiciliar, porque Amanda tem filho de sete anos de idade. Ao analisar tais pedidos e diante do que consta dos autos, NÃO poderia ser utilizado, pelo juízo,

para indeferi-los, o argumento:

• A) a prisão é necessária por conveniência da instrução processual, porque Amanda exigia das vítimas vantagem ilícita mediante grave ameaça, havendo,

portanto, temor de que a sua liberdade possa intimidar as testemunhas.

• B) possuir ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para garantir a liberdade provisória.

• C) incabível o pedido de conversão em prisão domiciliar porque o caso não se enquadra na hipótese prevista em lei.

• D) incabível a concessão judicial de liberdade provisória, porque a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos.

• E) incabível a concessão judicial de liberdade provisória, porque presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

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

Direito Processual Penal / Das citações e intimações

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

Q151.

Ricardo é denunciado pelo Ministério Público por um crime de roubo cometido na cidade de Rio Doce no ano de 2013. Recebida

a denúncia é expedido mandado de citação, mas Ricardo não é encontrado no endereço fornecido durante o curso do Inquérito

Policial. O Magistrado determina, então, a citação do réu por edital. Encerrado o prazo do edital, o réu não comparece nem

constitui advogado. Neste caso, o Magistrado deverá

• A) suspender o processo e poderá determinar a produção antecipada das provas consideras urgentes e, se o caso, decretar a

prisão preventiva de Ricardo, não havendo suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

• B) determinar o regular prosseguimento normal do feito e, uma vez que o réu deveria ter atualizado o endereço fornecido

durante a fase policial, nomear um advogado dativo para fazer a defesa de Ricardo.

• C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional, e poderá determinar a produção antecipada das provas

consideradas urgentes e, se o caso, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• D) determinar a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, podendo determinar a produção antecipada

de provas consideradas urgentes e, necessariamente, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• E) decretar a prisão preventiva de Ricardo e suspender o curso do processo, sem possibilidade de produzir as provas

consideradas urgentes e sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

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

Direito Processual Penal / Da sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC

Q152.

A sentença penal será publicada

• A) quando não houver sido decretado sigilo ou segredo

de justiça.

• B) em mão do escrivão, que a encaminhará para a imprensa oficial ou para jornal de grande circulação,

registrando-a em livro especialmente destinado a

esse fim.

• C) somente pelo juiz que a prolatou, devendo o escrivão dar cumprimento à decisão.

• D) em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente

destinado a esse fim.

• E) após o trânsito em julgado em face do princípio da

presunção da inocência.

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

Direito Processual Penal / Das nulidades



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

Q153.

Sobre as nulidades, à luz do Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar que

• A) a nulidade de citação estará sanada se o acusado comparecer em juízo, antes de o ato consumar-se, ainda que declare

que o faz para o único fim de argui-la.

• B) as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final.

• C) nenhuma das partes poderá arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

• D) a nulidade decorrente de omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato é considerada absoluta e não

poderá ser sanada.

• E) a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser

remetido ao juiz competente.

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

Direito Processual Penal / Dos recursos em geral

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

Q154.

Sobre o recurso de apelação à luz do Código de Processo Penal,

• A) a apelação de sentença condenatória, em regra, não terá efeito suspensivo.

• B) é vedado ao apelante arrazoar o recurso de apelação na superior instância.

• C) havendo assistente de acusação este arrazoará o recurso de apelação, no prazo de cinco dias após o Ministério Público.

• D) quando cabível a apelação, se a parte pretender recorrer somente de parte da decisão, poderá usar o recurso em sentido

estrito.

• E) a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da

apelação por este interposta.

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

Direito Processual Penal / Habeas Corpus

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q155.

Sobre o habeas corpus é correto afirmar:

• A) Caberá mesmo contra punição disciplinar, se houver violação do devido processo legal.

• B) A competência do juiz não cessará mesmo que a violência ou coação provenha de autoridade judiciária de igual jurisdição.

• C) Não prevê em nenhuma hipótese a condenação nas custas da autoridade que tiver determinado a coação.

• D) O Ministério Público não poderá impetrá-lo, mas apenas opinar favoravelmente à concessão da ordem.

• E) O juiz pode determinar que o paciente, se estiver preso, lhe seja apresentado imediatamente.

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

Direito Tributário / Constituição Federal

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q156.

O chefe do poder executivo, por meio de medida provisória aprovada no Congresso Nacional, majorou a alíquota do imposto

sobre a renda das pessoas físicas. A nova lei, decorrente da medida provisória aprovada, produzirá efeitos

• A) no exercício financeiro seguinte àquele em que a nova lei foi publicada, respeitando-se, também, o princípio nonagesimal

(noventena), por se tratar do imposto sobre a renda, o qual deve observar as duas anterioridades constitucionais, ou seja,

a anual e a noventena.

• B) no exercício financeiro seguinte àquele em que a nova lei, decorrente da medida provisória aprovada, foi publicada.



• C) imediatamente, desde que seja promulgada e publicada de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição

Federal.

• D) após o prazo de noventa dias da data em que haja sido publicada a nova lei que majorou o imposto sobre a renda.

• E) no mesmo dia da publicação da lei, tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal, ao tratar das regras sobre

medida provisória.

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

Direito Tributário / Direito Tributário: Conceito de tributo

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q157.

Em relação a Tributos, é correto afirmar:

• A) Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio

do serviço de iluminação pública.

• B) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa discricionária.

• C) As taxas são tributos instituídos em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

• D) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para

qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação.

• E) A União, mediante medida provisória, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas extraordinárias

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.

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

Direito Tributário / Espécies tributárias

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q158.

Por expressa determinação constitucional, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre

definição de tributos e de suas espécies. O Código Tributário Nacional atende à determinação constitucional e disciplina esta matéria. Com base neste Código,

• A) tributo e imposto são espécies de taxa.

• B) taxa é uma das espécies de imposto.

• C) tributo é uma das espécies de taxa.

• D) imposto é uma das espécies de contribuição de melhoria.

• E) contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo.

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

Direito Tributário / Competência tributária: critérios de outorga, distribuição da competência

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q159.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional. 

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu- 

nicipal e de comunicação. 

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI: Imposto sobre produtos industrializados. 

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.



ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal

• A) não autoriza a União a instituir impostos que sejam da competência dos Municípios, exceto no caso de guerra interna ou

golpe de Estado.

• B) autoriza a União a instituir impostos extraordinários, que também sejam da competência dos Estados, devendo entregarlhes 50% da receita auferida, a

título de repartição de receita.

• C) permite apenas aos Municípios instituir e cobrar a contribuição de melhoria.

• D) autoriza a União a instituir impostos novos, não previstos no texto constitucional, desde que sejam não-cumulativos e não

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, cabendo aos Estados e ao Distrito

Federal 20% dessa arrecadação, a título de repartição de receita.

• E) autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir impostos, taxas, contribuições sociais e de

melhoria, cabendo somente à União instituir empréstimos compulsórios.

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

Direito Tributário / Imunidades tributárias: natureza, classificação, imunidades genéricas a impostos

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q160.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com as regras constitucionais atinentes às limitações do poder de tributar, é VEDADO

• A) aos Municípios, instituir e cobrar a “taxa de lixo” das repartições públicas estaduais, pertencentes à Administração direta

estadual.

• B) instituir e cobrar contribuição de melhoria decorrente da valorização de um terreno baldio de propriedade de instituição

religiosa.

• C) aos Estados, instituir e cobrar o IPVA sobre veículos de propriedade de órgão da Administração direta da União.

• D) aos Estados, instituir e cobrar a “Taxa de Fiscalização de Prestação de Serviços de Interesse à Saúde”, relativamente a

estabelecimento pré-escolar (maternal), entidade sem fins lucrativos e que exerce suas atividades essenciais.

• E) aos Municípios, instituir e cobrar o ISS sobre a prestação de serviço de saúde por hospitais de propriedade de entidade de

economia mista, que cobra pelos serviços que presta, e cuja maior parte do capital pertence ao Estado.

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

Direito Tributário / Outras limitações ao poder de tributar

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q161.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional. 

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu- 

nicipal e de comunicação. 

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.



IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI: Imposto sobre produtos industrializados. 

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com a Constituição Federal, as limitações ao poder de tributar, descritas nos princípios da anterioridade, da irretroatividade, da anterioridade

nonagesimal (noventena) e da legalidade aplicam-se à instituição de empréstimos compulsórios com a

finalidade de

• A) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública iminente.

• B) realizar parceria público privada de caráter urgente e de relevante interesse regional.

• C) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de iminência de guerra externa.

• D) realizar investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

• E) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de guerra externa.

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

Direito Tributário / Legislação tributária: o papel dos diversos instrumentos legislativos; a lei complementar em matéria tributária. Vigência,

interpretação e aplicação da legislação tributária

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q162.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com o CTN, deverá ser interpretada da maneira mais favorável ao

• A) responsável tributário, a legislação tributária que lhe atribui essa condição, mesmo que não esteja prevista na legislação

tributária a existência de benefício de ordem.

• B) contribuinte, a lei tributária que define o fato gerador do tributo, sempre que se tratar de empresa de porte pequeno, assim

definida nos termos da lei.

• C) sujeito passivo, a lei tributária que define benefícios fiscais, quando houver dúvida sobre a abrangência e o alcance de um

convênio ICMS.

• D) acusado, a lei tributária que define infrações, se houver dúvida quanto às circunstâncias materiais do fato.

• E) contribuinte, ao responsável e ao terceiro, a legislação tributária relacionada com a forma, circunstâncias e prazos referentes ao cumprimento de

obrigações acessórias.

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

Direito Tributário / Obrigações tributárias principais e acessórias

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q163.



O Código Tributário Nacional estabelece disciplina a respeito das obrigações tributárias, dividindo-as em principais e acessórias.

De acordo com esse Código, a obrigação

• A) acessória tem por objeto o lançamento de penalidade pecuniária.

• B) principal, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em direito subjetivo da Fazenda Pública de propor execução

fiscal.

• C) principal tem como fato gerador qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, imponha a prática ou a abstenção

de ato que não configure obrigação acessória.

• D) principal é extinta juntamente com a extinção do crédito tributário que dela decorreu.

• E) acessória decorre de fato gerador de taxas e contribuições especiais, enquanto que a obrigação principal decorre de fato

gerador de imposto.

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

Direito Tributário / Sujeito ativo e passivo

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

Q164.

A sujeição ativa e a sujeição passiva representam os dois

pólos do critério subjetivo da relação obrigacional tributária. De acordo com o Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação principal é

I. designado responsável, quando, sem revestir a

condição de contribuinte, sua obrigação decorra de

disposição expressa da legislação tributária.

II. a pessoa natural (física) ou jurídica, de direito público ou privado, obrigada ao pagamento de tributo.

III. designado contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o

respectivo fato gerador.

IV. a pessoa natural (física) ou jurídica, de direito privado, obrigada ao pagamento de penalidade pecuniária.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) III e IV, apenas.

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

Direito Tributário / Constituição do crédito tributário: declarações do contribuinte e espécies de lançamento

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

Q165.

Siglas Utilizadas: 

 

CTN − Código Tributário Nacional. 

ICMS − Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação. 

IE − Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

IGF − Imposto sobre grandes fortunas. 

II − Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 

IOF − Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI − Imposto sobre produtos industrializados.



IPTU − Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA − Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR − Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

ISS ou ISSQN − Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI − Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

ITCMD ou ITCD ou ICD − Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR − Imposto sobre propriedade territorial rural.

A constituição do crédito tributário é fundamental para que se possa exigir o seu pagamento pelo sujeito passivo. De acordo com

o Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário

• A) deve ser feita a partir do momento do surgimento da obrigação tributária, sob pena de ocorrer a prescrição do direito de a

Fazenda Pública promover seu lançamento.

• B) é de competência exclusiva das autoridades administrativa e judicial.

• C) é feita por meio do lançamento, em relação ao tributo, mas, em relação à penalidade pecuniária por inobservância de obrigação

acessória, não o é.

• D) é feita por meio de uma das quatro formas de lançamento previstas no CTN: lançamento de ofício, lançamento contábil,

lançamento por homologação e lançamento por declaração.

• E) é procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, identifica o contribuinte e o responsável,

calcula o montante do tributo devido e determina a matéria tributável.

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

Direito Tributário / Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q166.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com o CTN, é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, o prazo para a propositura de ação para

a cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN,

• A) o referido prazo, que é prescricional, se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

• B) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a

fluência do referido prazo.

• C) a não propositura dessa ação, no referido prazo, acarretará a decadência do direito fazendário de cobrar.

• D) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a fluência do referido prazo.

• E) o protesto judicial, extrajudicial ou administrativo suspende a fluência do referido prazo.

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

Direito Tributário / Hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seus efeitos

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

Q167.

Dentre as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário NÃO se inclui

• A) a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou em tutela antecipada.



• B) a moratória.

• C) o depósito de seu montante integral.

• D) o parcelamento.

• E) o pagamento.

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

Direito Tributário / Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q168.

A exclusão do crédito tributário por força de norma constitucional que impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre

determinado fato, ou em detrimento de determinada pessoa, ou categoria de pessoas, denomina-se

• A) imunidade.

• B) isenção.

• C) anistia.

• D) decadência direta.

• E) prescrição.

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

Direito Tributário / Extinção do crédito tributário: modalidades, pagamento, compensação, decadência e prescrição. Indébito tributário e sua

repetição

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q169.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com o CTN, a modalidade de extinção do crédito tributário, autorizada por lei e baseada nas condições por ela

estabelecidas, por meio da qual os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, podem pôr fim

a um litígio, extinguindo, desse modo, o crédito tributário, denomina-se

• A) transação.

• B) compensação.

• C) conversão de depósito em renda.

• D) decisão administrativa irreformável.

• E) decisão judicial passada em julgado.

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

Direito Tributário / Garantias e privilégios do crédito tributário

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

Q170.



Siglas Utilizadas:

CTN − Código Tributário Nacional.

ICMS − Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e

de comunicação.

IE − Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

IGF − Imposto sobre grandes fortunas.

II − Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF − Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI − Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU − Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA − Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR − Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN − Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI − Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD − Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR − Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com o Código Tributário Nacional − CTN, a restituição total ou parcial de tributo, qualquer que seja a modalidade

adotada para seu pagamento, e ressalvadas as exceções previstas na legislação para pagamento de tributo por meio de

estampilha,

• A) será feita ao contribuinte, independentemente de prévio protesto, e ao responsável, mediante prévio protesto, nos casos de erro

na determinação da alíquota aplicável ao cálculo de determinado imposto.

• B) será feita ao sujeito passivo que tiver comprovado ter efetuado o pagamento indevido, mesmo nos casos que comportem, por

sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro e haja prova de transferência desse encargo a terceiro.

• C) será feita ao contribuinte, independentemente de prévio protesto, e ao responsável, mediante prévio protesto, nos casos de erro

na identificação do sujeito passivo e de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

• D) será feita ao sujeito passivo e vencerá juros capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

• E) dará lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações

de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

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

Direito Tributário / Impostos federais / II

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q171.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

A empresa de Marcelo está considerando a hipótese de importar cestas de natal do exterior, para revendê-las por ocasião das

festas de fim de ano. Se ela efetivamente realizar essas importações, terá de recolher todos os tributos incidentes sobre a

mercadoria importada. Não havendo disposição de lei em contrário, e considerando que essa importação será feita em dólares

americanos, o valor tributário dessa transação, em reais, de acordo com o CTN, será apurado mediante

• A) a aplicação da alíquota do imposto correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em dólares americanos,

tratando-se de incidência de imposto federal ou estadual que deva ser pago pelo importador, em moeda conversível.

• B) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da notificação da efetivação do lançamento tributário, apenas

quando se tratar de impostos estaduais e municipais.

• C) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, salvo disposição de lei

em contrário.



• D) a aplicação da alíquota do tributo correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em moeda estrangeira,

tratando-se de incidência de tributo federal que deva ser pago pelo importador em moeda conversível.

• E) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da efetivação do lançamento tributário.

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

Direito Tributário / Impostos federais / IPI

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q172.

A respeito do imposto sobre produtos industrializados é INCORRETO afirmar que

• A) se inclui dentre os impostos de competência da União.

• B) será seletivo, em função da essencialidade do produto.

• C) terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.

• D) será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

• E) incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

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

Direito Tributário / Impostos federais / IR

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

Q173.

Pode ter alíquotas majoradas por ato do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, se submete à anterioridade nonagesimal, mas

não se submete à regra da anterioridade anual é

• A) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

• B) o Imposto Sobre Produtos Industrializados.

• C) a contribuição social para a Seguridade Social.

• D) a taxa.

• E) o Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

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

Direito Tributário / Impostos federais / ITR

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

Q174.

No tocante aos Impostos da União, considere: 

 

 

 

I. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

será progressivo e terá alíquotas fixadas de forma a 

desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 

 

 

II. O Imposto sobre Produtos Industrializados pode, 

por ato do Poder Executivo, incidir sobre produtos 

não industrializados. 

 

 

III. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em 

lei, quando as explore o proprietário que possua ou 

não possua outro imóvel. 

 

 

 

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que



consta APENAS em

• A) II e III.

• B) III.

• C) I e II.

• D) I.

• E) I e III.

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

Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ICMS

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q175.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 87/1996, a isenção ou não-incidência do ICMS

• A) implicará, salvo disposição da legislação em contrário, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas

operações ou prestações seguintes, exceto quando se tratar de operações que destinem álcool carburante e seus derivados a outros Estados.

• B) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, exceto quando houver determinação em contrário da

legislação.

• C) implicará, necessariamente, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações

seguintes.

• D) acarretará, necessariamente, a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de

operações que destinem mercadorias para o exterior.

• E) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de operações com o papel

destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

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

Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ISS

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q176.

Um contribuinte do ISS, tributo lançado por homologação em diversos Municípios brasileiros, desenvolveu a atividade de

autolançamento a que se refere o caput do art. 150 do Código Tributário Nacional e, depois de apurar o montante devido no mês

de agosto de 2015, efetuou o pagamento do crédito tributário apurado, no dia 25 do mês subsequente.

Depois de ter quitado o referido débito para com a Fazenda Pública municipal, o contribuinte se deu conta de que havia errado

na elaboração do cálculo do referido débito fiscal, o que redundou em pagamento a maior do que o efetivamente devido.

Em razão disso, tomou a decisão de pleitear a restituição desse valor pago a maior. O direito de pleitear essa restituição, de

acordo com o Código Tributário Nacional e a legislação de regência dessa matéria, poderá ser exercido até o dia

• A) 25 de setembro de 2025.



• B) 25 de setembro de 2017.

• C) 25 de setembro de 2020.

• D) 25 de setembro de 2022.

• E) 31 de dezembro de 2020.

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

Direito Tributário / Simples Nacional

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q177.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

A Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o regime de arrecadação de tributos conhecido como Simples Nacional. Conforme

esta lei, o recolhimento mensal mediante o documento único de arrecadação do regime simplificado NÃO exclui a incidência

• A) do ICMS devido nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de

antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que deverá ser

pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

• B) do IPI, relativo à saída de produto de fabricação própria, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às

demais pessoas jurídicas.

• C) do ISSQN, relativo a serviço prestado pelo contribuinte, no Brasil, quando caiba a ele pagar o imposto em guia de

recolhimento especial, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

• D) do ICMS devido nas operações de saída interna, promovidas pelo contribuinte, com destino a consumidor final não contribuinte, acobertadas por

documento fiscal hábil, não sujeita ao regime de substituição tributária, tributação concentrada

ou antecipação do recolhimento do imposto, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais

pessoas jurídicas.

• E) nem dispensa o pagamento das contribuições instituídas pela União, para as entidades privadas de serviço social e de

formação profissional, vinculadas ao sistema sindical.

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

Direito Tributário / Processo administrativo fiscal federal

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

Q178.

De acordo com o Decreto Federal nº 70.235/1972, art. 9º: a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada

serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais

deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à

comprovação do ilícito. De acordo com esse mesmo Decreto, a fase litigiosa do procedimento fiscal tem início com

• A) o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, tratando-se de importação de mercadoria do exterior.

• B) a impugnação da exigência pelo sujeito passivo.

• C) o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou

seu preposto.

• D) a lavratura do auto de infração por servidor competente.

• E) a apreensão de mercadorias, documentos ou livros.



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

Direito Tributário / Processo judicial tributário

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

Q179.

Em razão de erro na determinação da alíquota do Imposto Sobre Serviços − ISS, um determinado contribuinte desse imposto

acabou lançando por homologação e, consequentemente, pagando o crédito tributário, em montante superior ao devido.

Seis meses depois de efetuado esse pagamento, o contribuinte apresentou petição à autoridade administrativa municipal

competente, explicando e demonstrando o erro cometido, e pleiteando a restituição da quantia paga indevidamente a maior.

Seu pleito foi denegado pela autoridade competente.

Com base nas regras do Código Tributário Nacional atinentes a essa matéria, relativamente à decisão administrativa que

denegou a restituição do valor pago a maior,

• A) cabe ação anulatória, cujo prazo decadencial é de cinco anos.

• B) não cabe ação anulatória alguma.

• C) cabe ação anulatória, cujo prazo prescricional é de cinco anos.

• D) cabe ação anulatória, cujo prazo prescricional é de dois anos.

• E) cabe ação anulatória, cujo prazo decadencial é de dois anos.

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

Direito Tributário / Administração tributária: órgãos da administração tributária federal, fiscalização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de

débito

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q180.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN determina que

• A) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade administrativa, com

anuência do interessado.

• B) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.

• C) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, mas não poderá deixar de ser feita por outros meios,

a critério da Administração Tributária.

• D) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em

relação às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do serviço público oferecido.

• E) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por vencer, possa ser aceita como prova de quitação de

tributos.
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Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Conceituação

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC

Q181.

Considerando o que prevê a Constituição Federal de 1988 no tocante à organização da Seguridade Social, é correto afirmar que

• A) sua gestão será de competência exclusiva da União Federal, através da sua autarquia INSS, que centralizará a administração dos recursos para o custeio

da Seguridade Social.

• B) a administração dos recursos será centralizada pelo Governo Federal, mas sua gestão obedecerá a critérios democráticos,

de forma quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos

órgãos colegiados.

• C) tanto a gestão quanto a administração dos recursos da Seguridade Social obedecerá a critérios democráticos, mediante a

observância do princípio da tripartição, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos

colegiados.

• D) serão observados critérios democráticos e descentralizados da administração de recursos, mediante gestão quadripartite,

com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

• E) a universalidade de cobertura e do atendimento é um dos objetivos tanto da promoção do direito à saúde como da garantia

de benefícios da assistência social, mas não alcança a previdência social que depende de regras próprias e fontes de

custeio previamente estabelecidas em lei.
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Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Princípios e disposições constitucionais

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

Q182.

Um deputado estadual propôs projeto de lei instituindo regime de previdência complementar aos servidores titulares de cargos

públicos estaduais efetivos, por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, que

ofereceria aos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. O mesmo projeto ainda

alterou as normas do regime oficial de previdência obrigatória e fixou limite máximo para o pagamento de aposentadoria a

servidores titulares de cargos públicos estaduais efetivos e para o pagamento de pensão a seus dependentes. A propositura

determinou que o referido limite, que se aplicaria imediatamente a todos os servidores efetivos, inclusive àqueles titulares de

cargos públicos anteriormente à aprovação da Lei, seria o valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da

previdência social. Nesse contexto, à luz da Constituição Federal, considere:

I. O projeto de lei não poderia ter sido proposto por deputado estadual, uma vez que a matéria é de iniciativa exclusiva do

Poder Executivo.

II. É juridicamente admissível a instituição do limite previsto no projeto para pagamento de benefícios pelo regime obrigatório

de previdência oficial e sua aplicação compulsória a todos os titulares de cargos públicos efetivos.

III. É juridicamente inadmissível a instituição do regime de previdência complementar através de entidade de natureza

pública, uma vez que a Constituição Federal prescreve a instituição por intermédio de natureza privada.

Está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) I, II e III.
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Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Lei no 8.212 /1991 e Lei no 8.213/1991

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

Q183.

De acordo com a Lei Federal nº 8.212/1991, a contribuição calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o

salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa e em conformidade com tabela nela apresentada, é a contribuição

• A) do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso.

• B) devida pela agroindústria, assim entendida como sendo o produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a

industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.

• C) do empregador rural pessoa física.

• D) da União, assim entendida como o aporte por ela feito e constituído de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados,

alternativa ou concomitantemente, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• E) do segurado especial.
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Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos beneficiários

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q184.

Após o falecimento de Isis, seus familiares procuraram a Previdência Social a fim de requerer os benefícios como dependentes

do de cujus. Nessa situação, a dependência econômica não será presumida, devendo ser comprovada para

• A) filho inválido com 30 anos.

• B) companheiro que mantinha união estável com a segurada.

• C) enteado menor de 21 anos.

• D) filho não emancipado de 19 anos.

• E) cônjuge.
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Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos segurados

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

Q185.

Considere:

I. Servidor público ocupante de cargo em comissão,

sem vínculo efetivo com autarquia Federal.

II. Servidor público ocupante de cargo em comissão,

sem vínculo efetivo com Fundação Pública Federal.

III. Exercente de mandato eletivo estadual não vinculado a regime próprio de previdência social.

IV. Estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para

trabalhar como empregado em sucursal ou agência

de empresa nacional no exterior.

De acordo com a Lei nº 8.212/1991 são segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado os indicados em

• A) I, III e IV, apenas.

• B) I, II e III, apenas.



• C) III e IV, apenas.

• D) I, II, III e IV.

• E) I, II e IV, apenas.
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Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos dependentes

Fonte: PROCURADOR DA PROCURADORIA ESPECIAL / TCM/RJ / 2015 / FCC

Q186.

Dependente é toda pessoa física filiada ao Regime Geral

da Previdência Social em razão do seu vínculo com o

segurado principal. Quanto aos dependentes, não é necessária a comprovação dessa condição, em razão de

presunção legal de dependência econômica,

• A) os filhos, enteados e tutelados até 25 anos de idade.

• B) os pais desde que inválidos.

• C) os netos, filhos ou enteados de qualquer idade,

desde que universitários.

• D) os irmãos desde que inválidos.

• E) o cônjuge, companheiro ou filho não emancipado,

menor de 21 anos ou inválido.
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Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Das inscrições

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

Q187.

Patrícia é professora universitária em uma instituição privada no estado do Maranhão. Casada há cinco anos com Gustavo, após diversas tentativas, finalmente

conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante Patrícia, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, será atendida, nos

termos da lei, pela

• A) assistência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à seguridade social.

• B) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, de caráter contributivo e de filiação facultativa.

• C) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à seguridade social.

• D) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

• E) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, independentemente de filiação e de contribuição à

seguridade social.
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Direito Previdenciário / Das espécies de prestações

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

Q188.

Maria Cipriana já pagou mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, ininterruptas, à Previdência Social. Encontra-se

cadastrada no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Maria está desempregada de forma involuntária há dezoito

meses.

Em face desta situação, Maria Cipriana

• A) não ostenta mais a qualidade de segurada da Previdência Social.

• B) continua na condição de segurada por mais 18 meses.

• C) continua na condição de segurada por mais 36 meses.

• D) deverá contribuir por mais 6 meses para continuar na qualidade de segurada.

• E) deverá contribuir por mais 3 meses para continuar na qualidade de segurada.
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Direito Previdenciário / Dos benefícios / Da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de serviço, da

aposentadoria especial; Dos pecúlios

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q189.

Quanto à aposentadoria por tempo de contribuição voluntária, é INCORRETO afirmar:

• A) Como regra geral, exige-se ao homem tempo de contribuição mínimo de trinta e cinco anos e à mulher tempo de

contribuição mínimo de trinta anos, seja no Regime Geral de Previdência Social, seja no Regime de Previdência Próprio

dos Servidores Públicos.

• B) Como regra geral, exige-se ao homem idade mínima de sessenta e cinco anos e à mulher sessenta anos, seja no Regime

Geral de Previdência Social, seja no Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos.

• C) O requisito idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, para fins de aposentadoria por tempo de

contribuição voluntária no Regime Próprio dos Servidores Públicos, em relação ao professor que comprove exclusivamente

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental e médio.

• D) O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será contado para efeito de aposentadoria, seja no Regime de

Previdência Próprio dos Servidores Públicos, seja no Regime Geral de Previdência Social.

• E) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação ou exoneração, deve

estar vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de

contribuição.
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Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do salário família

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC

Q190.

Por força de regramento constitucional, previsto na Constituição Federal de 1988, a lei disporá sobre salário-família para

dependentes de segurados de baixa renda. Essa previsão dá efetividade ao princípio constitucional da

• A) universalidade de cobertura e de atendimento.

• B) solidariedade, na medida em que os que podem contribuir mais devem fazê-lo em benefício dos que podem contribuir

menos.

• C) seletividade na prestação dos benefícios e serviços.

• D) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

• E) equidade na forma de participação do custeio.
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Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do auxílio acidente

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q191.

Diana sofreu um acidente ligado a seu trabalho que, embora não tenha sido a causa única, produziu lesão que exige atenção

médica para sua recuperação. Zeus sofreu acidente no local e horário de trabalho em consequência de inundação. Hermes sofreu acidente fora do local e

horário de trabalho em viagem a serviço da empresa. Helena foi acometida de doença proveniente

de contaminação acidental no exercício de sua atividade. Equiparam-se a acidente de trabalho para efeitos da Lei Previdenciária

de

• A) apenas os casos de Diana e de Hermes.

• B) todos os quatro casos.

• C) apenas os casos de Hermes, de Zeus e de Helena.

• D) apenas os casos de Diana e de Helena.

• E) apenas o caso de Zeus.
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Direito Previdenciário / Da contagem recíproca de tempo de serviço

Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC



Q192.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a organização da previdência social se dá sob a forma de regime geral, de

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Em termos de

Regime Geral de Previdência Social,

• A) a aposentadoria por idade será de 75 anos, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, tanto para trabalhadores urbanos e

rurais, por força do princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações

urbanas e rurais.

• B) é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração pública e na atividade privada, rural e

urbana, para efeito de aposentadoria, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios

estabelecidos em lei.

• C) o tempo de contribuição exigido para aposentadoria no Regime Geral de Previdência para os professores de educação

infantil, ensinos fundamental e médio, em qualquer hipótese, ficará reduzido em 5 anos.

• D) não é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante

de regime próprio de previdência, com base no princípio constitucional da universalidade.

• E) é vedada, em qualquer hipótese, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos

beneficiários do regime geral de previdência social, em observância ao princípio constitucional da equidade na forma de

participação no custeio.
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	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q21.
	Direito Administrativo / Princípios de Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Princípios de Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Princípios de Direito Administrativo 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q22.
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q23.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q24.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q25.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos, classificação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos, classificação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos, classificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q26.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Ato administrativo em espécie 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Ato administrativo em espécie 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Ato administrativo em espécie 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q27.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação e invalidação do ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação e invalidação do ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação e invalidação do ato administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q28.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q29.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder Hierárquico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q30.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q31.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q32.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes administrativos / Poder vinculado e discricionário 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q33.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q34.
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q35.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Provimento 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Provimento 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Provimento 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q36.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Vacância 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Vacância 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q37.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Direitos e Vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q38.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Dos deveres 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Dos deveres 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Dos deveres 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q39.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das proibições 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das proibições 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q40.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q41.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das responsabilidades 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC




	Q42.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q43.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar e sua revisão 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar e sua revisão 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: Lei no 8.112/1990 / Do processo administrativo disciplinar e sua revisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA E TRANSPORTE / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q44.
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q45.
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Administrativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Administrativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Administrativo 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q46.
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q47.
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Judicial 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Judicial 
	Direito Administrativo / Controle da Administração pública / Judicial 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q48.
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q49.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos princípios 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos princípios 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos princípios 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q50.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das modalidades 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das modalidades 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das modalidades 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q51.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos contratos 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos contratos 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Dos contratos 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q52.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da execução 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da execução 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q53.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da inexecução e da rescisão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da inexecução e da rescisão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Da inexecução e da rescisão 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q54.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das sanções 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das sanções 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 8.666/1993 / Das sanções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q55.
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 10.520/2002 / Do pregão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 10.520/2002 / Do pregão 
	Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos / Lei no 10.520/2002 / Do pregão 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q56.
	Direito Administrativo / Serviços públicos federais / Princípios, classificação e competência 
	Direito Administrativo / Serviços públicos federais / Princípios, classificação e competência 
	Direito Administrativo / Serviços públicos federais / Princípios, classificação e competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q57.
	Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/1999) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/1999) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo (Lei no 9.784/1999) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q58.
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q59.
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q60.
	Direito Constitucional / Constituição / Normas Constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Normas Constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Normas Constitucionais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q61.
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q62.
	Direito Constitucional / Constituição / Controle de Constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Constituição / Controle de Constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Constituição / Controle de Constitucionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios fundamentais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q64.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q65.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q66.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Da Nacionalidade 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Da Nacionalidade 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Da Nacionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q67.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e garantias fundamentais / Dos Direitos Políticos 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q68.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da Organização Político-Administrativa 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q69.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q70.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Territórios 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q71.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q72.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q73.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Dos servidores públicos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Dos servidores públicos 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Administração pública / Dos servidores públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q74.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q75.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Executivo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q76.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Do Poder Judiciário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q77.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Das funções essenciais à justiça 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Das funções essenciais à justiça 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da organização dos poderes / Das funções essenciais à justiça 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q78.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da tributação e do orçamento / Do Sistema Tributário Nacional 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da tributação e do orçamento / Do Sistema Tributário Nacional 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da tributação e do orçamento / Do Sistema Tributário Nacional 
	Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q79.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Dos princípios gerais da atividade econômica 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Dos princípios gerais da atividade econômica 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Dos princípios gerais da atividade econômica 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q80.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Econômica e Financeira / Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q81.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Da Seguridade Social 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Da Seguridade Social 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Da Seguridade Social 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q82.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Do Meio Ambiente 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Do Meio Ambiente 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social / Do Meio Ambiente 
	Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC




	Q83.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q84.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q85.
	Direito Civil / Pessoas / Naturais 
	Direito Civil / Pessoas / Naturais 
	Direito Civil / Pessoas / Naturais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q86.
	Direito Civil / Pessoas / Jurídicas 
	Direito Civil / Pessoas / Jurídicas 
	Direito Civil / Pessoas / Jurídicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q87.
	Direito Civil / Bens (classificação segundo o Código Civil) 
	Direito Civil / Bens (classificação segundo o Código Civil) 
	Direito Civil / Bens (classificação segundo o Código Civil) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q88.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Negócios jurídicos 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Negócios jurídicos 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Negócios jurídicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q89.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos ilícitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q90.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prescrição e decadência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q91.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prova 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prova 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Prova 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q92.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Modalidades das obrigações / Obrigações de dar 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Modalidades das obrigações / Obrigações de dar 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Modalidades das obrigações / Obrigações de dar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q93.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Adimplemento e extinção das obrigações / Pagamento 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Adimplemento e extinção das obrigações / Pagamento 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Adimplemento e extinção das obrigações / Pagamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q94.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Disposições gerais 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Disposições gerais 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Disposições gerais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q95.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Compra e venda 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Compra e venda 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Compra e venda 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q96.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Depósito 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Depósito 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Depósito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q97.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Mandato 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Mandato 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Mandato 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q98.
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Fiança 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Fiança 
	Direito Civil / Fatos Jurídicos / Contratos / Várias espécies de contrato / Fiança 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO / TCE/PI / 2014 / FCC




	Q99.
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q100.
	Direito Civil / Posse 
	Direito Civil / Posse 
	Direito Civil / Posse 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q101.
	Direito Civil / Propriedade 
	Direito Civil / Propriedade 
	Direito Civil / Propriedade 
	Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q102.
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Capacidade processual e postulatória 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Capacidade processual e postulatória 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Capacidade processual e postulatória 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q103.
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q104.
	Direito Processual Civil / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Litisconsórcio e assistência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q105.
	Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros / Oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo 
	Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros / Oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo 
	Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros / Oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q106.
	Direito Processual Civil / Competência / Em razão do valor e da matéria; Competência funcional e territorial 
	Direito Processual Civil / Competência / Em razão do valor e da matéria; Competência funcional e territorial 
	Direito Processual Civil / Competência / Em razão do valor e da matéria; Competência funcional e territorial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q107.
	Direito Processual Civil / Competência / Modificações de competência e declaração de incompetência 
	Direito Processual Civil / Competência / Modificações de competência e declaração de incompetência 
	Direito Processual Civil / Competência / Modificações de competência e declaração de incompetência 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q108.
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q109.
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q110.
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q111.
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q112.
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: Requisitos, pedido e indeferimento 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: Requisitos, pedido e indeferimento 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: Requisitos, pedido e indeferimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q113.
	Direito Processual Civil / Resposta do réu / Contestação, exceções e reconvenção 
	Direito Processual Civil / Resposta do réu / Contestação, exceções e reconvenção 
	Direito Processual Civil / Resposta do réu / Contestação, exceções e reconvenção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q114.
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q115.
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q116.
	Direito Processual Civil / Provas / Provas documental e testemunhal 
	Direito Processual Civil / Provas / Provas documental e testemunhal 
	Direito Processual Civil / Provas / Provas documental e testemunhal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q117.
	Direito Processual Civil / Audiência / Conciliação, instrução e julgamento 
	Direito Processual Civil / Audiência / Conciliação, instrução e julgamento 
	Direito Processual Civil / Audiência / Conciliação, instrução e julgamento 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q118.
	Direito Processual Civil / Sentença e coisa julgada 
	Direito Processual Civil / Sentença e coisa julgada 
	Direito Processual Civil / Sentença e coisa julgada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q119.
	Direito Processual Civil / Liquidação e cumprimento da sentença 
	Direito Processual Civil / Liquidação e cumprimento da sentença 
	Direito Processual Civil / Liquidação e cumprimento da sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q120.
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q121.
	Direito Processual Civil / Processo cautelar e medidas cautelares / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Processo cautelar e medidas cautelares / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Processo cautelar e medidas cautelares / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q122.
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q123.
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação popular 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q124.
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação civil pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação civil pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais / Ação civil pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q125.
	Direito Penal / Princípios de Direito Penal 
	Direito Penal / Princípios de Direito Penal 
	Direito Penal / Princípios de Direito Penal 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q126.
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q127.
	Direito Penal / Crime 
	Direito Penal / Crime 
	Direito Penal / Crime 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q128.
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q129.
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q130.
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q131.
	Direito Penal / Penas / Espécies de pena 
	Direito Penal / Penas / Espécies de pena 
	Direito Penal / Penas / Espécies de pena 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q132.
	Direito Penal / Ação penal 
	Direito Penal / Ação penal 
	Direito Penal / Ação penal 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q133.
	Direito Penal / Extinção da punibilidade 
	Direito Penal / Extinção da punibilidade 
	Direito Penal / Extinção da punibilidade 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q134.
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do furto 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do furto 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do furto 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q135.
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do roubo 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do roubo 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do roubo 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q136.
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Da apropriação indébita 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Da apropriação indébita 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Da apropriação indébita 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / CNMP / 2015 / FCC




	Q137.
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do estelionato e outras fraudes 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do estelionato e outras fraudes 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio / Do estelionato e outras fraudes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2011 / FCC




	Q138.
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da moeda falsa 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da moeda falsa 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da moeda falsa 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q139.
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q140.
	Direito Penal / Dos crimes praticados por funcionário público e por particular contra a Administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes praticados por funcionário público e por particular contra a Administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes praticados por funcionário público e por particular contra a Administração em geral 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q141.
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração da justiça 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração da justiça 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração da justiça 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q142.
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei no 8.137/1990) 
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei no 8.137/1990) 
	Direito Penal / Crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei no 8.137/1990) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q143.
	Direito Penal / Crimes ambientais (Lei no 9.605/1998) 
	Direito Penal / Crimes ambientais (Lei no 9.605/1998) 
	Direito Penal / Crimes ambientais (Lei no 9.605/1998) 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q144.
	Direito Penal / Crimes de licitações (Lei no 8.666/93) 
	Direito Penal / Crimes de licitações (Lei no 8.666/93) 
	Direito Penal / Crimes de licitações (Lei no 8.666/93) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q145.
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q146.
	Direito Processual Penal / Da competência 
	Direito Processual Penal / Da competência 
	Direito Processual Penal / Da competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q147.
	Direito Processual Penal / Exceções 
	Direito Processual Penal / Exceções 
	Direito Processual Penal / Exceções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC




	Q148.
	Direito Processual Penal / Da prova 
	Direito Processual Penal / Da prova 
	Direito Processual Penal / Da prova 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q149.
	Direito Processual Penal / Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q150.
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q151.
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q152.
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q153.
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q154.
	Direito Processual Penal / Habeas Corpus 
	Direito Processual Penal / Habeas Corpus 
	Direito Processual Penal / Habeas Corpus 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q155.
	Direito Tributário / Constituição Federal 
	Direito Tributário / Constituição Federal 
	Direito Tributário / Constituição Federal 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q156.
	Direito Tributário / Direito Tributário: Conceito de tributo 
	Direito Tributário / Direito Tributário: Conceito de tributo 
	Direito Tributário / Direito Tributário: Conceito de tributo 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q157.
	Direito Tributário / Espécies tributárias 
	Direito Tributário / Espécies tributárias 
	Direito Tributário / Espécies tributárias 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q158.
	Direito Tributário / Competência tributária: critérios de outorga, distribuição da competência 
	Direito Tributário / Competência tributária: critérios de outorga, distribuição da competência 
	Direito Tributário / Competência tributária: critérios de outorga, distribuição da competência 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q159.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Imunidades tributárias: natureza, classificação, imunidades genéricas a impostos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q160.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Outras limitações ao poder de tributar 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q161.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Legislação tributária: o papel dos diversos instrumentos legislativos; a lei complementar em matéria tributária. Vigência, interpretação e aplicação da legislação tributária 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q162.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Obrigações tributárias principais e acessórias 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q163.
	Direito Tributário / Sujeito ativo e passivo 
	Direito Tributário / Sujeito ativo e passivo 
	Direito Tributário / Sujeito ativo e passivo 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q164.
	Direito Tributário / Constituição do crédito tributário: declarações do contribuinte e espécies de lançamento 
	Direito Tributário / Constituição do crédito tributário: declarações do contribuinte e espécies de lançamento 
	Direito Tributário / Constituição do crédito tributário: declarações do contribuinte e espécies de lançamento 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q165.
	Direito Tributário / Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário 
	Direito Tributário / Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário 
	Direito Tributário / Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q166.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seus efeitos 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q167.
	Direito Tributário / Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia 
	Direito Tributário / Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia 
	Direito Tributário / Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q168.
	Direito Tributário / Extinção do crédito tributário: modalidades, pagamento, compensação, decadência e prescrição. Indébito tributário e sua repetição 
	Direito Tributário / Extinção do crédito tributário: modalidades, pagamento, compensação, decadência e prescrição. Indébito tributário e sua repetição 
	Direito Tributário / Extinção do crédito tributário: modalidades, pagamento, compensação, decadência e prescrição. Indébito tributário e sua repetição 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q169.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Garantias e privilégios do crédito tributário 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q170.
	Direito Tributário / Impostos federais / II 
	Direito Tributário / Impostos federais / II 
	Direito Tributário / Impostos federais / II 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q171.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Impostos federais / IPI 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q172.
	Direito Tributário / Impostos federais / IR 
	Direito Tributário / Impostos federais / IR 
	Direito Tributário / Impostos federais / IR 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q173.
	Direito Tributário / Impostos federais / ITR 
	Direito Tributário / Impostos federais / ITR 
	Direito Tributário / Impostos federais / ITR 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q174.
	Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ICMS 
	Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ICMS 
	Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ICMS 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q175.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Impostos estaduais e municipais / ISS 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q176.
	Direito Tributário / Simples Nacional 
	Direito Tributário / Simples Nacional 
	Direito Tributário / Simples Nacional 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q177.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Processo administrativo fiscal federal 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q178.
	Direito Tributário / Processo judicial tributário 
	Direito Tributário / Processo judicial tributário 
	Direito Tributário / Processo judicial tributário 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q179.
	Direito Tributário / Administração tributária: órgãos da administração tributária federal, fiscalização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de débito 
	Direito Tributário / Administração tributária: órgãos da administração tributária federal, fiscalização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de débito 
	Direito Tributário / Administração tributária: órgãos da administração tributária federal, fiscalização, inscrição em dívida ativa, certidões negativas de débito 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q180.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Conceituação 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q181.
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Princípios e disposições constitucionais 
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Princípios e disposições constitucionais 
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Princípios e disposições constitucionais 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q182.
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Lei no 8.212 /1991 e Lei no 8.213/1991 
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Lei no 8.212 /1991 e Lei no 8.213/1991 
	Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social / Lei no 8.212 /1991 e Lei no 8.213/1991 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q183.
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos beneficiários 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos beneficiários 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos beneficiários 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q184.
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos segurados 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos segurados 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos segurados 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q185.
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos dependentes 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos dependentes 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Dos dependentes 
	Fonte: PROCURADOR DA PROCURADORIA ESPECIAL / TCM/RJ / 2015 / FCC




	Q186.
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Das inscrições 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Das inscrições 
	Direito Previdenciário / Do regime geral de previdência social / Das inscrições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q187.
	Direito Previdenciário / Das espécies de prestações 
	Direito Previdenciário / Das espécies de prestações 
	Direito Previdenciário / Das espécies de prestações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q188.
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de serviço, da aposentadoria especial; Dos pecúlios 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de serviço, da aposentadoria especial; Dos pecúlios 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de serviço, da aposentadoria especial; Dos pecúlios 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q189.
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do salário família 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do salário família 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do salário família 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q190.
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do auxílio acidente 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do auxílio acidente 
	Direito Previdenciário / Dos benefícios / Do auxílio acidente 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q191.
	Direito Previdenciário / Da contagem recíproca de tempo de serviço 
	Direito Previdenciário / Da contagem recíproca de tempo de serviço 
	Direito Previdenciário / Da contagem recíproca de tempo de serviço 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO PREVIDENCIáRIO / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q192.


