Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q1.
Texto CB1A1AAA
O Juca era da categoria das chamadas pessoas
sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa
não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de
consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais
egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!
Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,
na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não
foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido.
Que fosse amolar os anjos lá no Céu!
E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
ele poderia ter-me absolvido?
Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)
Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do
texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

O trecho “Que fosse amolar os anjos lá no Céu!” (R.22)
expressa o que o padre havia dito no momento em que Juca
morreu.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q2.
Texto CB4A1AAA
Narração é diferente de narrativa, uma vez que
mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e
sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.

Uma contagem de palavras na base de dados do
Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do
texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e
literários, o termo narrativa passou a ser considerado um
sinônimo de narração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.
A revolução digital está relacionada à nossa
capacidade de conhecer determinadas informações e delas
dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples
de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento
requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —
tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes
quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes
sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no
início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior
transcendência que o das três revoluções anteriores (os
primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e
a Internet).
Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia
digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de
vida, do acesso à informação e da potencialização da economia
criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das
telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de
fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,
instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No
futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia
criativa e de uma melhora substancial da competitividade das
cidades.
Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.
Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas
linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da
mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo
“três”.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.
Texto CB1A1AAA
O Juca era da categoria das chamadas pessoas
sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa
não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de
consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais
egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!
Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,
na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não
foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido.
Que fosse amolar os anjos lá no Céu!
E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
ele poderia ter-me absolvido?
Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)
Ainda a respeito das estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,
julgue os próximos itens.

Em “reanimando-a” (R.18), o pronome “a” refere-se a
“Dúvida” (R.17).
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.
O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso
valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da
evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem
pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo
vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana
— vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil
compreender como podemos ter consciência da evidência do
nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso

valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria
qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma
vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito
precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior
desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta
por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é.
Assim opera a vaidade.
Walmir Ayala (Coord e introd ) Fernando Pessoa
Antologia de Estética.
Teoria e Crítica Literária Rio de
Janeiro: Ediouro, 1988, p 88-9 (com adaptações)
Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias
nele contidas, julgue os próximos itens.

Na linha 15, a forma verbal “opera” foi empregada com o
sentido de produz.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.
Texto CB1A1AAA
O Juca era da categoria das chamadas pessoas
sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa
não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de
consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais
egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!
Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,
na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não
foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido.
Que fosse amolar os anjos lá no Céu!
E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
ele poderia ter-me absolvido?
Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)
Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do
texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)
tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras
coisas” (R.9).

•

CERTO

•

ERRADO
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Q7.
O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso
valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da
evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem
pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo
vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana
— vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil
compreender como podemos ter consciência da evidência do
nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso
valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria
qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma
vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito
precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior
desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta
por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é.
Assim opera a vaidade.
Walmir Ayala (Coord e introd ) Fernando Pessoa
Antologia de Estética.
Teoria e Crítica Literária Rio de
Janeiro: Ediouro, 1988, p 88-9 (com adaptações)
Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias
nele contidas, julgue os próximos itens.

Na linha 14, as expressões “por aquilo que não é” e “por aquilo
que é” exprimem causa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q8.
Texto CB2A1AAA
O Brasil, durante a maior parte da sua história,
manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de
450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado
em função da prevalência de altas taxas de mortalidade,
dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da
ocupação territorial e do crescimento do mercado interno.
Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no
governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais
para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas
medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a
aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem
se casar; complemento de renda dos casados com filhos e
regras que privilegiavam os homens casados e com filhos
quanto ao acesso e à promoção no serviço público.
O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937
afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel,

está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas
serão atribuídas compensações na proporção de seus
encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento
e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de
métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal
nº 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse
por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei
das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia
“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar
o aborto ou evitar a gravidez”.
José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no
Brasil Internet: <www.ecodebate.com.br> (com adaptações)
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue
os itens seguintes.

A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista”
(R.2) por vírgula, com a devida alteração da letra inicial
maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q9.
Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da
população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular
para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser
substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma
verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o
termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

•

CERTO

•

ERRADO
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Q10.
Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou
figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto
ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou
prestador de serviços de seus concorrentes.
Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o
direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o
façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso
evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma
intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização
de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso
educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e
estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a
obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da
marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam
a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as
mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente
de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem
ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais
ou em qualquer outro canal público.
D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual
de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,
NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, relativos a estruturas linguísticas do texto.

As palavras “distintivo” (L.1), “indireto” (L.9) e “público”
(L.19) exercem a função de modificadores nominais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q11.
Texto CB1A1BBB
Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na
própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma
revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi
situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental
do movimento da educação nova — que Claparède compara
à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com
tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os
programas que gravitam em torno da criança e não mais
a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.
Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida
o educador”.
M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos
linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho
“que Claparède compara à que Copérnico realizou na
astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do
texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no
contexto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q12.
Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da
população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua
colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —
para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa
alteração incorreria em erro gramatical.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q13.

Texto CB1A1AAA
O Juca era da categoria das chamadas pessoas
sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa
não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de
consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais
egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!
Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,
na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não
foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido.
Que fosse amolar os anjos lá no Céu!
E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
ele poderia ter-me absolvido?
Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)
Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do
texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, caso a forma verbal “era” fosse substituída por
seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca
seria mais categórica que a que se verifica no texto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Acessibilidade / Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência)
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q14.
Acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue os itens que
se seguem.

A avaliação da deficiência de uma pessoa deverá ser
biopsicossocial, com equipe multiprofissional e
interdisciplinar, considerando seus fatores socioambientais,
psicológicos e pessoais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética, moral, princípios e valores
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q15.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,
bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

Nem todos os meios para se alcançar algo são justificáveis do
ponto de vista da ética, uma vez que fins éticos exigem,
necessariamente, meios éticos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q16.
A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os
seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra
comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,
mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o
cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética e função pública
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q17.
Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os
itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das
atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas
funções.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/1994 e suas alterações (Código de Ética Profissional do Serviço Público)
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q18.
Julgue os seguintes itens, a respeito da ética no serviço público.

A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus
integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que vão
desde a censura até a demissão de um servidor.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres e proibições
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q19.
No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos
servidores públicos, julgue os próximos itens.

É dever dos servidores públicos atender ao público com
presteza, disponibilizando todas as informações por ele
requeridas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q20.
Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do
regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a
seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada
insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de
insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,
Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular
os dois adicionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q21.
No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos
servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor
perante a fazenda pública, em ação regressiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q22.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores
públicos federais e à ética no serviço público.

A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o
servidor que se recusar a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 / Das disposições gerais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q23.
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa —
Lei nº 8.429/1992 —,

o agente público que revelar, para pessoa de sua confiança,
fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o
qual deveria manter segredo cometerá conduta antiética, não se
configurando, nesse caso, ato de improbidade administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 / Dos atos de improbidade administrativa
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q24.
Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,
bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são
cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a
possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa
que não exerça mandato, cargo, emprego ou função
administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP / Ministério Público da União / Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União)
Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q25.
Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos
princípios institucionais e à autonomia funcional e administrativa do
Ministério Público (MP), julgue os itens a seguir.

Caso um indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter
cometido crime de competência da justiça federal, o membro
do Ministério Público Federal (MPF) que atuar no caso terá

independência funcional irrestrita.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP / Ministério Público da União / Perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q26.
Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os
itens seguintes.

Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do
Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q27.
Com relação à administração direta e indireta, centralizada e
descentralizada, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão
classificado como autarquia em regime especial, integra a
administração indireta da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q28.
Acerca da organização administrativa da União, julgue os
itens seguintes.

A descentralização, uma característica da administração
direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma
pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir
um melhor desempenho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q29.
Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,
julgue os itens a seguir.

A competência do sujeito é requisito de validade do ato
administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém sua
irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação
ou avocação de competências legalmente admitidas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q30.
A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos
agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e
discricionário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q31.
Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999
e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

Processo administrativo somente será iniciado mediante
pedido de interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo
de ofício, em respeito ao princípio da impessoalidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q32.
Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos
agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que
compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes
públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q33.
Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,
acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q34.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens
proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que
manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q35.
Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade
civil do Estado, julgue os itens a seguir.

O poder disciplinar, decorrente da hierarquia, tem sua
discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração
pública se vincula ao dever de punir.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q36.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O poder regulamentar permite que a administração pública
complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo
legislador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q37.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

As atividades da polícia judiciária não se confundem,
necessariamente, com o exercício do poder de polícia
administrativo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q38.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente
público sem competência para a sua prática.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações / Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q39.
Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999
e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão
são modalidades de licitação, sendo vedada a combinação
entre elas ou a criação de outras modalidades.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações / Lei nº 10.520/2002 e suas alterações e Decreto nº 5.450/2005 e suas alterações
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q40.
Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações / Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q41.
No âmbito da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente pela União, as contratações de serviços e a aquisição
de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços,
obedecerão ao disposto no Decreto nº 7.892/2013.

No que se
refere ao sistema de registro de preços, julgue os itens a seguir.

A licitação para registro de preços poderá, excepcionalmente,
ser realizada na modalidade concorrência do tipo técnica
e preço, mediante despacho fundamentado da autoridade
máxima do órgão ou da entidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controles administrativo
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q42.
Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, excetuados aqueles repassados
mediante convênio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q43.
Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da
administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades
administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q44.
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da
administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa
legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades
gestoras.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q45.
Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade
civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício
que, por ato doloso, cause danos a terceiros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q46.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue
os itens a seguir.

A investidura em cargo público ocorre com a nomeação
devidamente publicada em diário oficial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q47.
A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao
legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas
diversas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q48.
Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos
e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do
entendimento do STF.

Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos
deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados
federais será considerada constitucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q49.
Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias
fundamentais, ao meio ambiente e à organização
político-administrativa.

Constitui regra de garantia do direito humano fundamental
ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser
legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato
lesivo ao meio ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q50.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos
e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais
sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da
implementação de normas de saúde, higiene e segurança,
é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também
aos servidores ocupantes de cargos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q51.
Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a
dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o
direito de sangue e o direito de solo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e Direitos políticos
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q52.
Acerca dos direitos políticos, julgue os itens que se seguem.

A condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos
políticos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos Políticos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q53.
Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e
garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas
constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),
assegura aos partidos políticos a propaganda partidária
mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da
lei.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q54.
Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

O município de São Luís, no estado do Maranhão, é
competente para organizar serviços públicos de interesse local;
entretanto, se esses serviços forem de transporte coletivo, tal
competência será da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q55.
A respeito da organização político-administrativa dos entes
federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança
com representantes de cultos religiosos ou igrejas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q56.
A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,
mediante plebiscito, das respectivas populações, após
divulgação dos estudos de viabilidade municipal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q57.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da
Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,
que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto
constitucional remuneratório, permite-se a acumulação
remunerada de dois cargos públicos de professor.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q58.
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre
o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,
julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é
obrigatória a aprovação em concurso público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Congresso Nacional
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q59.
No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se
seguem.

A criação de cargo público federal é matéria que cabe
ao Congresso Nacional dispor, mas depende da sanção
do presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Câmara dos Deputados
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR DE ORçAMENTO E FISCALIZAçãO FINANCEIRA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q60.
No que se refere ao papel do Congresso Nacional nos sistemas de
controle e na avaliação da execução orçamentária, julgue os
seguintes itens.

É competência da Câmara dos Deputados dispor a respeito dos
limites globais e das condições para o montante da dívida
mobiliária dos estados, do DF e dos municípios.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Senado Federal
Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q61.
No que se refere ao Poder Legislativo, julgue os seguintes itens.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de
representantes eleitos pelo princípio majoritário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Deputados e senadores
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q62.
No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,
julgue os itens subsequentes.

Perderá o mandato o deputado federal que for investido no
cargo de chefe de missão diplomática temporária.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições do presidente da República
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q63.
No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se
seguem.

A concessão de indulto é competência indelegável do
presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q64.
No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.
Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a
coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de
competência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q65.
No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se
seguem.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o título de bacharel
em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro
do Supremo Tribunal Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Supremo Tribunal Federal
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q66.
Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
que se seguem.

Situação hipotética: Um servidor público federal ofereceu
representação ao Ministério Público contra o presidente de
uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida,
a fim de obter favorecimento em um processo administrativo.
O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por
ele gravada. Assertiva: Nessa situação, em que pese a
inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada
lícita.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q67.
Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle
da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito
de todo o Poder Judiciário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Superior Tribunal de Justiça
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q68.
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre
o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,
julgue os itens seguintes.

É competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça julgar
governadores de estado por crimes de responsabilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q69.
Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Compete à justiça federal julgar processos em que a União seja
autora, ré ou assistente, inclusive os decorrentes de acidente de
trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes do Trabalho
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q70.
No que concerne os poderes da República, julgue os itens a seguir.
O Tribunal Superior do Trabalho será composto de vinte sete
ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de trinta e
cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade,
nomeados pelo presidente da República, após aprovação pela
maioria simples do Senado Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes Eleitorais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q71.
Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,
julgue os próximos itens.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete
membros, entre os quais estão dois representantes do
Ministério Público Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes Militares
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q72.
Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e
ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

No Superior Tribunal Militar, poderá ser constituído órgão
especial para o exercício das atribuições administrativas e
jurisdicionais delegadas de competência do tribunal pleno.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes dos Estados
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q73.
Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da
1.ª Região que cometam crimes de responsabilidade serão
processados e julgados originariamente pelo STF.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q74.
Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à
justiça, julgue os itens subsequentes.
Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e
extrajudicial não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia e da Defensoria Pública
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q75.
Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os
itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de
inamovibilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração; Evolução da administração pública no
Brasil após 1930
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q76.
Acerca da evolução da administração pública no Brasil após 1930,
julgue os itens a seguir.

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado
em 1995, objetivava transferir para o setor privado os serviços
não exclusivos, por meio de um programa de publicização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q77.
Acerca da gestão e da prestação de serviços públicos no Brasil,
julgue os itens a seguir.

Na incorporação de técnicas oriundas da gestão empresarial na
administração pública, devem ser consideradas as
discrepâncias entre as organizações e suas dinâmicas, a
exemplo da posição monopolista de organizações públicas, que
contrasta com a dinâmica concorrencial típica de mercados
privados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração / Excelência nos serviços públicos; Excelência na gestão dos serviços públicos
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q78.
A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência
gerencial, julgue os itens a seguir.

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização,
denominado GesPública, busca a promoção da qualidade e

excelência dos serviços públicos prestados ao cidadão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q79.
Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação
e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é
mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em
relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão
controlador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q80.
Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas e à gestão da
qualidade em organizações.

Entre os desafios contemporâneos na gestão de pessoas,
destaca-se a necessidade de gerenciar mudanças, o que exige
manter comunicação contínua de nível pessoal e sensibilizar as
pessoas para que se comprometam com as mudanças.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q81.
Julgue os itens seguintes, no que tange a conceitos, métodos e
técnicas de planejamento estratégico, modelos de gestão, estruturas
organizacionais e avaliação de desempenho.

Organizações com profissionais bem qualificados possuem
maior facilidade de promover a autogestão das equipes de
trabalho e o consequente enxugamento da estrutura
hierárquica.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Administração / Gestão de pessoas / Gestão do Conhecimento
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q82.
Em relação aos conceitos gerais e à importância da administração,
julgue os itens a seguir.

Atualmente, a abordagem da administração é
predominantemente comportamental, com as pessoas
representando o foco de conhecimento, informação, decisão,
ação e avaliação das atividades da empresa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q83.
Acerca da cultura organizacional, julgue os itens seguintes.

Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico
e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Gestão por competências
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q84.
No que tange à gestão por competências, julgue os itens
subsecutivos.

A gestão por competências visa aproximar ao máximo as
competências existentes na organização daquelas necessárias
para a consecução dos objetivos organizacionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q85.
Julgue os itens que se seguem, a respeito das funções
da administração.

A autoridade, assim como o poder, refere-se ao potencial
para exercer influência e limitar as escolhas dos outros.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q86.
Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas e à gestão da
qualidade em organizações.

No recrutamento de pessoas, a literatura contemporânea
recomenda que a apresentação de informações para os
candidatos se limite às consideradas desejáveis, como as
vantagens e os benefícios associados ao cargo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q87.
Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de pessoas nas
organizações.

As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação
dos principais requisitos funcionais e características
comportamentais que sustentam a realização das atividades
previstas nos postos de trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Educação, treinamento e desenvolvimento
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q88.
Acerca da gestão e da prestação de serviços públicos no Brasil,
julgue os itens a seguir.

Ao planejar capacitações para sua equipe, o gestor deve
estabelecer objetivos para o treinamento, a exemplo da
promoção de atitudes, que se refere ao desenvolvimento de
capacidades intelectuais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de pessoas / Qualidade de vida no trabalho
Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q89.
Ainda que teoricamente distintas, é estreita a relação, do ponto de
vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional
e de gestão de pessoas. No que diz respeito a esse assunto, julgue
os itens a seguir.

Práticas preventivas de qualidade de vida no trabalho, como
ginástica laboral e massagens, intervêm diretamente nos
indivíduos para que esses não sofram os desgastes físicos e
psíquicos decorrentes do trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão organizacional / Planejamento estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a estratégia,
questões■chave em estratégia
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q90.
Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue os
itens a seguir.

O planejamento estratégico, fortemente integrado aos
planejamentos táticos e operacionais, tem a função
de formalizar as metodologias de desenvolvimento e
de implementação de resultados a serem alcançados pelas
áreas funcionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão organizacional / Indicadores de desempenho
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q91.
Com relação ao balanced scorecard (BSC) e a indicadores de desempenho, julgue os itens subsecutivos.

Os indicadores de desempenho fornecem dados para análise de processos e implementação de melhorias e, devido ao seu alto grau
de complexidade, devem ser analisados isoladamente, a fim de que o direcionamento das ações seja o mais independente possível.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão organizacional / Ferramentas de análise de cenário interno e externo
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q92.
Acerca do tema controle, julgue os próximos itens.

O controle tático é direcionado para o médio prazo e aborda
cada unidade ou departamento da empresa ou cada conjunto

de recursos isoladamente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão organizacional / Balanced scorecard
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q93.
A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue
os itens subsequentes.

Estratégias não associadas à alocação de recursos
organizacionais fazem que a gestão por objetivos e incentivos
do balanced scorecard se caracterize como barreira ao
alinhamento estratégico e à competividade da organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Técnicas de mapeamento, análise, simulação e modelagem de processos / Construção e mensuração de indicadores de processos
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q94.
Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são
métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um
produto ou serviço.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Gestão de projetos / Planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q95.
Acerca da elaboração e da análise de projetos, julgue os itens
a seguir.

Como método de detalhamento progressivo, iterativo
e contínuo do plano de gerenciamento de projetos,
o planejamento em ondas sucessivas deve ser usado caso
ocorram mudanças significativas durante o ciclo de vida
do projeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / O processo racional de solução de problemas / Fatores que afetam a decisão; Tipos de decisões

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

Q96.
No que se refere à administração de recursos materiais, julgue
os itens seguintes.

Materiais críticos são aqueles de reposição específica e
a decisão de estocá-los deve ser tomada com base na análise
de riscos a que a empresa estiver exposta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q97.
Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação
arquivística, julgue os itens que se seguem.

O objetivo primeiro do arquivo é servir de testemunho
histórico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q98.
A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

O registro de determinado documento consiste na identificação
de pontos de acesso a esse documento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q99.
A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

Os documentos de arquivo são classificados de acordo com
a sua função.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q100.
A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determina
a guarda do documento depois de cessada a sua tramitação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q101.
Acerca da tabela de temporalidade, julgue os itens seguintes.

A tabela de temporalidade é formada, exclusivamente,
pelos documentos da atividade-fim, que são os mais
importantes e a razão de ser da própria instituição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Conceito
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q102.
Acerca dos conceitos básicos de orçamento público, julgue os itens
a seguir.

A função estabilizadora do orçamento público diz respeito à
capacidade do governo de combater os desequilíbrios regionais
e sociais por meio dos gastos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q103.
Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para
a execução de obras.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q104.
A respeito das técnicas, dos princípios e do ciclo orçamentários,
julgue os itens a seguir.

A publicação do orçamento em diário oficial é o ato que
garante o cumprimento do princípio orçamentário da clareza.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo Orçamentário
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q105.
Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

O ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico
e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos
e financeiros dos programas do setor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q106.
Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo
de orçamentação.

A dimensão tática do plano plurianual define os caminhos
exequíveis para as transformações da realidade que estão
anunciadas nas diretrizes estratégicas, considerando as
variáveis inerentes à política pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição
Federal
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q107.
Com relação ao processo orçamentário brasileiro, julgue os itens
subsequentes.

A lei de diretrizes orçamentárias é o instrumento que regula a
elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as
prioridades da administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q108.
Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento
público no Brasil, julgue os próximos itens.

A lei orçamentária anual permite a consignação de dotações
orçamentárias a diferentes unidades administrativas
subordinadas a um mesmo órgão público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q109.
Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo
de orçamentação.

Se o presidente da República vetar determinada dotação
orçamentária, os recursos correspondentes a essa dotação
poderão servir de fonte para a abertura de créditos especiais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização
orçamentária e financeira
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q110.
Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos,
passivos, impostos e custos, julgue os itens que se seguem.

Os recursos de impostos cuja arrecadação seja compartilhada
entre mais de um ente federativo devem ser registrados como
ativos no âmbito de cada entidade somente em relação
à parcela que lhe couber na repartição da receita.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da
execução
Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q111.
Acerca dos mecanismos de execução do orçamento, julgue os
itens seguintes.

As unidades orçamentárias podem corresponder a vários
órgãos da estrutura administrativa ou apenas a uma parte de
um único órgão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Conceito
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q112.
Acerca dos conceitos básicos de orçamento público, julgue os itens
a seguir.

Os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da
administração pública na exploração de atividade econômica
são considerados receitas originárias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Classificação segundo a natureza
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q113.
Acerca do plano plurianual, das classificações orçamentárias e da
estrutura programática, julgue os itens a seguir.

Conforme a classificação da receita orçamentária por indicador
de resultado primário, receitas financeiras são aquelas que não
alteram o endividamento líquido do governo no exercício
financeiro correspondente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Etapas e estágios
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q114.
Julgue os próximos itens, a respeito de receita pública.

A execução financeira constitui um dos estágios da receita
pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q115.
Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

As disponibilidades da dotação orçamentária correspondente
a determinada despesa regularmente empenhada são reduzidas
em montante equivalente ao da despesa no momento do
empenho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Classificação segundo a natureza
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q116.
Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se
seguem.

As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da
dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à
categoria econômica de despesas correntes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Etapas e estágios
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q117.
Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo
de orçamentação.

No caso de frustração da receita orçamentária, os critérios e a
forma de limitação de empenho devem ser instituídos pelo
titular de cada poder ou órgão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q118.
Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

Na inscrição dos restos a pagar, é vedado o registro de
beneficiários específicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q119.
No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu
dotação orçamentária para a execução do programa de merenda
escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a
aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das
refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF
providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer
os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens
subsequentes.

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha
verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,
relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos
na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o
exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto
consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de
exercícios anteriores no orçamento de 2017.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q120.
Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

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

CERTO

•

ERRADO
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