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Q1.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.

(Demócrito Serapião, inédito)

Atente para esta sequência de frases que compõem um período do texto:

I. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta,

II. o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve,

III. a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

Não se altera o sentido do período acima introduzindo-se as frases II e III, respectivamente, com as seguintes expressões:

• A) uma vez que − ainda que

• B) ao passo que − por conseguinte

• C) desde que − mesmo que

• D) conquanto − porquanto

• E) portanto − entretanto

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

Português / Acentuação gráfica

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

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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Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, bairro 

da Boa Vista. Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde 

mais afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou 

Caxangá. Para a delícia dos banhos de rio no Capiberibe. Em 

Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a 

última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato, 

com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de 

casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava 

o banheiro de palha. Uma manhã, acordei ouvindo falar de 

cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas 

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido 

levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da 

violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro, 

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no 

quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já 

ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, abandonamos 

o Sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na Estação de 

Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada da ponte. Foi 

aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns caboclos em 

jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem contra a 

força da corrente, procurando salvar o que passava boiando 

sobre as águas. Eu não acabava de crer que o riozinho manso



onde eu me banhava sem medo todos os dias se pudesse 

converter naquele caudal furioso de águas sujas. No dia 

seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. Caxangá 

estava inundada, as águas haviam invadido a igreja ...

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:

Nova Aguilar, 1993, v. único, p. 692)

O par grifado que constitui exemplo de parônimos está em:

• A) No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas.

• B) O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com a violência barrenta das águas.

• C) Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo do bulício da cidade. Eram iminentes os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio.

• D) Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na concentração dos homens que lutavam contra a corrente.

• E) No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas, mangas e cajus. Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o que as águas levavam.
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Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na

rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca.

É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se

pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor,

Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço

para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as

inovadoras.

Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas

tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas o que

chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.

O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca

recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600.000

habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem

entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que

observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as

crianças, fogem ao crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair

essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.

(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/

1434216067290976.html)

O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,

sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em:

• A) ... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...

• B) ... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...

• C) ... que jamais se pensaria...

• D) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.

• E) ... que observa como os grandes leitores das

bibliotecas...
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#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais? 

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são. 

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa



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

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

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

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

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

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

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

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

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

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso. 

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em 

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

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta 

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

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

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

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

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

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

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

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

A colocação pronominal está correta em:

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

várias situações.

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

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

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

os defeitos das imagens.

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

sorrir ao serem fotografadas.
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Reunir-se para ouvir alguém ler tornou-se uma prática ne-

cessária e comum no mundo laico da Idade Média. Até a

invenção da imprensa, a alfabetização era rara e os livros,

propriedade dos ricos, privilégio de um pequeno punhado de

leitores.

Embora alguns desses senhores afortunados ocasio-

nalmente emprestassem seus livros, eles o faziam para um

número limitado de pessoas da própria classe ou família.

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto, op.cit.)

Mantêm-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se Embora (2º parágrafo) por

• A) Contudo.

• B) Desde que.

• C) Porquanto.

• D) Uma vez que.

• E) Conquanto.
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Q7.



Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, a substituição de Depois que por “Caso”, acarretará as seguintes

mudanças nas formas verbais:

• A) fartasse − terá − iria consumir

• B) fartara − tivera − consumira

• C) teria fartado − teria tido − teria consumido

• D) tenha fartado − terá − consumirá

• E) tivesse fartado − teria − consumiria
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Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

A alteração da voz do verbo poder, nas duas vezes em que ocorre no último parágrafo, deverá resultar nas seguintes formas,

respectivamente:



• A) se poderia − se pode

• B) poder-se-ia − podem-se

• C) poderiam-se − pode-se

• D) se poderiam − podem-se

• E) se poderiam − se pode
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Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que

isso já está superado?" Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Já era hora de

enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra

frente, de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem sabidamente isento de

preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar

de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O

importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco.

Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos

virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. "Só tenho uma opção, confessou-me um italiano −
sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia..." Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que

estaria morto o nosso ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música

brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou

propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. E se o rompimento não foi

universal, culpa é do brasileiro, que não tem vocação pra exportar coisa alguma.

Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso,

nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo para se

perceber "que nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha".

(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque, São Paulo,

Ateliê, 2002, p. 28-29)

O verbo que pode ser indiferentemente flexionado no singular ou no plural encontra-se em:

• A) ... enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia... (1º parágrafo)

• B) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. (2º parágrafo)

• C) Veja, os Beatles, foram à Índia... (2º parágrafo)

• D) O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. (1º parágrafo)

• E) ... onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos... (2º parágrafo)
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Q10.

Internet

Quando decidimos criar o site Porta dos Fundos, o fi- 

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de 

humor não era popular, era feito para um nicho e não daria 

ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos 

ter gerência do nosso “projeto”. Podíamos falar o que quisés- 

semos do jeito que nós bem entendêssemos. 

Dois anos após o lançamento, o Porta bateu a marca de 

mais de um bilhão de espectadores pelo Brasil e pelo mundo. 

Eles tinham razão, se tivéssemos feito um programa para te- 

levisão, com toda certeza nosso público teria sido muito pe- 

queno e não teria dado ibope. Até porque iriam nos colocar 

sexta-feira, meia-noite e meia depois de um Globo Repórter. 

Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos 

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-



dos. Uma pessoa no Japão pode assistir aos nossos vídeos a 

qualquer hora do dia em qualquer lugar e mídia. A TV precisa 

dizer para ela mesma o que nos disse lá trás: que seus 

programas são feitos para um nicho e não vão dar ibope. A 

importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser 

explorado. 

Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar 

os episódios que já estão na internet para a televisão. Que- 

ríamos atingir um outro tipo de público, e conseguimos. Muita 

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso 

conteúdo. Ou seja, cada plataforma tem o seu valor e uma não 

exclui a outra.

(Adaptado de: PORCHAT, Fábio. O Estado de S.Paulo. Ca-

derno 2. C10, 16/11/2014)

No que se refere à regência, a expressão empregada

corretamente está destacada em negrito na seguinte

frase, redigida a partir do texto:

• A) Para ilustrar seu ponto de vista, Fábio Porchat faz

alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

• B) A televisão disse aos humoristas que seu programa

não provocaria um forte impacto sob o público

geral.

• C) Exibir o programa em uma sexta-feira após meianoite faria com que a audiência ficasse restrita de

poucos.

• D) Após dois anos, um número expressivo de espectadores demonstrava sua aprovação sobre o

programa.

• E) Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela

a viabilidade por levar o programa à televisão

em 2014.
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Q11.

Escrever sobre as mulheres do Sul não significa traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do

restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e

classes sociais várias.

[...]

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da

segunda metade do século XIX, durante a formação das elites nos centros urbanos.

O crescimento das áreas urbanas, em meados do século XIX, foi impulsionado com a inclusão da região no comércio agrário-

exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Os altos preços do café no

mercado externo e a destinação da mão de obra escrava para a produção cafeeira provocaram o aumento da procura por alimentos e

a consequente elevação de preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo grupo de pessoas mais abastadas nos centros

urbanos da região Sul.

Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram configurações diferentes. [...]

Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos de comportamento,

especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com pretensão de construir novos homens e

mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos. [...]

Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto específico,

respondendo a uma conjuntura determinada, na qual a demonstração de distinção e a exposição de um certo verniz social implicavam

em moldar as mulheres de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais das cidades do Sul, e provavelmente em outras cidades

do restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das

novas gerações.

(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,

2012, p. 278-282)

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século 

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. 



 

 

Mantém-se a correção no emprego do sinal indicativo de crase se o segmento grifado na frase acima for substituído por:

• A) à uma determinada idealização divulgada.

• B) à cada uma das idealizações divulgadas.

• C) à algumas idealizações divulgadas.

• D) à típica idealização divulgada.

• E) à qualquer das idealizações divulgadas.
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Q12.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.

(Demócrito Serapião, inédito)

Atente para as seguintes frases:

I. Ele ama os joguinhos eletrônicos, que vê como desafios.

II. Ele se vicia em joguinhos eletrônicos, independentemente do grau de dificuldade que ofereçam.

III. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrônicos difíceis, nos quais vem se aprimorando.

A supressão da vírgula altera o sentido do que está APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) III.
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Q13.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Uma redação alternativa para o segmento ... mas é que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada

com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial (3º parágrafo), sem prejuízo da correção

e do sentido, está em:

• A) conquanto seja a fragilidade mesma do colorido, aliada à graciosidade fugaz, em contraposição à riqueza consolidada da

outra, que contribui para a formação de um clima primaz.

• B) não obstante a própria instabilidade da coloração, à sua gratuidade pode-se comparar o fausto despreocupado da outra,

que contribui para instaurar um ambiente primevo.

• C) todavia, é devido à própria fragilidade do tom − à sua graciosidade irrequieta − posta em paralelo com o fausto inabalável

da outra, que contribui para inventar um ambiente primordial.

• D) mas é, no entanto, a própria delicadeza do matiz, sua gratuidade inconstante, que, comparada ao luxo estável da outra,

contribui para a conformação de um meio ambiente ancestral.

• E) é, todavia, porque a própria fragilidade da coloração e a sua graciosidade instável, comparada ao fausto tranquilo da outra,

contribuem para conformar uma ambientação primitiva.
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Q14.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das 

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e, 

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo 

branco, o ouro tornou-se negro. 

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local 

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto 

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio 

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a 

paisagem. 

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos 

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação. 

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde 

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do 

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial. 

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos 

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus 

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa 

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos



de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica. 

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em 

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas 

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

O excerto, que narra a passagem de Lévi-Strauss por Santos, rumo a São Paulo,

• A) representa com minúcia uma natureza que foi preservada graças ao desenvolvimento de Santos, impulsionado pelo cultivo

do café.

• B) descreve a natureza pujante da região, a despeito de seu desenvolvimento econômico, a ponto de recorrer a imagens de

cunho religioso para melhor ilustrar seu ponto de vista.

• C) tece juízo de valor a respeito do desenvolvimento econômico do Brasil, tendo como pano de fundo sua riqueza natural

inexplorada.

• D) compara a natureza litorânea de Santos à encontradiça junto ao leito do rio Bramaputra, com vistas a mostrar,

paralelamente, o quão luxuriante é a natureza brasileira.

• E) lamenta o comércio que teria destruído praticamente toda a beleza natural, reduzindo-a a pequenos e secretos lugares,

observáveis apenas em expedições como a que conduzia.
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Q15.

A principal contribuição do Movimento das Relações Humanas aos estudos em Administração e, consequentemente, à Gestão de Pessoas foi

• A) demonstrar que há tensões entre necessidades

organizacionais e individuais, onde o conflito entre

grupos é um processo social inevitável.

• B) entender a organização como sendo um complexo

de elementos em constante interação com o ambiente externo.

• C) destacar a importância dos grupos informais que

emergem dentro de uma organização a partir da frequência das interações e dos fatores que provocam

tais interações.

• D) perceber que os insumos recebidos pela organização também podem ser informativos, o que lhe permite conhecer o ambiente e o seu próprio

funcionamento.

• E) perceber que quanto mais o agrupamento de tarefas, em departamentos, obedecer ao critério da semelhança de objetivos, mais eficiente será a empresa.
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Q16.

Existem vários modelos de Planejamento estratégico de RH, entre os quais se pode citar o Modelo baseado no fluxo de pessoal que

• A) se fundamenta na procura estimada do produto ou serviço, que traduz, através de modelos matemáticos, as necessidades de pessoal.

• B) é restrito ao nível operacional da organização e projeta, com base em dados históricos e extrapolações, a necessidade de força de trabalho para cada

unidade.

• C) atua com base em mapas de substituição ou organogramas de encarreiramento, com base no conceito de postos-chave.

• D) é um modelo amplo e abrangente, que leva em conta, entre outros aspectos, as condições de oferta e procura no mercado e as perspectivas de

expansão.

• E) é um modelo vegetativo e conservador, de natureza contábil e quantitativa, adequado a organizações estáveis e sem planos de expansão.
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Q17.

A gestão por competência toma como referência a estratégia da organização e direciona as suas ações de recrutamento e seleção, treinamento e avaliação

para a captação e o desenvolvimento das competências necessárias

para atingir seus objetivos. Um de seus principais instrumentos é o mapeamento de competências cuja função é

• A) a adequação das atribuições do cargo ao perfil do

seu ocupante.

• B) o aprimoramento dos profissionais que atuam na

organização.

• C) o estabelecimento de uma métrica para a avaliação

de desempenho.

• D) a prospecção de profissionais no mercado concorrente.

• E) a identificação do perfil comportamental e técnico

ideal para cada cargo ou função.
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Q18.

A síntese dos componentes principais dos sistemas de

gestão de pessoas envolvem os sistemas de ingresso;

desenvolvimento e valorização. As práticas típicas dos sistemas de desenvolvimento são

• A) coaching; desenvolvimento e avaliação por competências e desenvolvimento político.

• B) programa de benefícios; socialização e remuneração.

• C) valorização simbólica; benefícios e recrutamento e

seleção.

• D) valorização grupal; remuneração e processo de

seleção.

• E) planejamento de cargos; planejamento organizacional e programas motivacionais.
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Q19.

A aplicação das diferentes metodologias de avaliação de

desempenho pode apresentar falhas, na maioria das

vezes decorrentes de erros e distorções cometidos pelo

avaliador. Uma dessas falhas é conhecida como efeito

Halo, que corresponde a

• A) generalização, nivelando o julgamento de uma pessoa a partir de um aspecto (quesito) do desempenho

avaliado.

• B) pré-julgamento, partindo de premissas como formação acadêmica e experiências anteriores para a

formação do julgamento sobre determinada pessoa.

• C) horizontalização da avaliação, sem levar em conta

as sinergias que os diversos aspectos avaliados

devem representar no resultado final.

• D) formalismo exacerbado, decorrente da aplicação de

conceitos técnicos, dissociados da realidade da

organização.

• E) mimetismo, decorrente da não padronização da avaliação e excesso de “customização” em função das

peculiaridades de cada organização.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q20.

Uma etapa relevante na implementação da Gestão de Pessoas por Competências consiste no mapeamento das competências,

o qual é feito com a utilização de diferentes instrumentos, entre os quais

• A) a análise de currículos de interessados em ocupar as vagas disponíveis.

• B) o grupo focal, como alternativa a entrevistas individuais.

• C) o estudo de mercado e de competências disponíveis para captação.

• D) headhunters, encarregados de selecionar os melhores profissionais disponíveis.

• E) consultorias especializadas para identificação dos colaboradores mais alinhados com as necessidades da organização.
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Q21.

A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto

de valores e crenças que une os membros da organização.

Muitos aspectos da cultura organizacional são formais e

abertos e outros são de difícil percepção, denominados informais e ocultos, como os ritos.

Em relação aos ritos, considere:

I. O processo de despedir e substituir um alto executivo corresponde a um rito de degradação.

II. Seminário para reforçar a identidade social e seu

poder de coesão corresponde a um rito de confirmação.

III. Confraternizações, como festas de Natal e comemorações de aniversários dos colaboradores correspondem a ritos de passagem.

Conforme Beyer e Herrison, está correto o que se afirma

APENAS em

• A) II e III.

• B) II.

• C) I e II.

• D) III.

• E) I.
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Q22.

O Clima Organizacional é constituído, basicamente, por

elementos de natureza

• A) intrínseca, ligada ao sistema de recompensas e punições, diretas e indiretas, estabelecidos no bojo da

organização.

• B) cultural e é formado a partir das crenças e valores

disseminados, implícita ou explicitamente, pela organização.



• C) afetiva, correspondente à forma como o indivíduo

percebe os diferentes procedimentos, práticas e política da organização.

• D) cognitiva, resultante da percepção compartilhada

acerca de diversos aspectos formais e informais da

organização.

• E) transacional, contemplando tanto aspectos objetivos

como subjetivos, de cunho eminentemente pessoal e

psicológico.
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Motivação

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

Q23.

Considere que, em uma abordagem acerca da motivação

verificada em determinado ambiente de trabalho, um dos

aspectos considerados sejam os denominados fatores de

higiene. Referida abordagem diz respeito à Teoria

• A) Bifatorial, preconizada por Herzberg, na qual tais

fatores são insatisfacentes, ou seja, previnem a

insatisfação.

• B) X e Y, de Macgregor, que sustenta a concepção

negativa da natureza humana, segundo a qual o

homem precisa ser forçado a trabalhar.

• C) da Hierarquia das Necessidades Humanas, criada

por Maslow, que aloca tais fatores no topo da pirâmide.

• D) ERC, defendida por Clayton Alderfer, fundada no

reforço positivo e negativo dos comportamentos

padrão.

• E) das Necessidades Adquiridas, defendida por

Mcclelland, na qual o principal fator a ser considerado é a recompensa envolvida em determinada

ação.
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Liderança

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

Q24.

As teorias situacionais sobre liderança, diversamente das

teorias comportamentais, preconizam que o líder deve agir

de acordo com as contingências e situações apresentadas

pelo ambiente. Exemplo desta corrente é o denominado

Modelo de Fiedler, que isola três critérios situacionais,

entre os quais:

• A) poder de posição: poder formal disponível para o

líder.

• B) resiliência: resistência a situações adversas.

• C) persuasão: capacidade de convencimento em relação ao grupo.

• D) poder de coesão: fundamental para a condução da

equipe.

• E) plasticidade: capacidade de adaptação a diferentes

cenários.
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Gestão de conflitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC



Q25.

Em determinada instituição há 2 setores que, geralmente,

encontram-se em conflito. No último conflito, eles conseguiram concluir com satisfação plena seus interesses.

Essa situação caracteriza o estilo de administração de

conflitos denominado

• A) Acordo.

• B) Colaboração.

• C) Acomodação.

• D) Competição.

• E) Afastamento.

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

Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Aprendizagem organizacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q26.

Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que os conhecimentos

nas organizações devem ser gerenciados de forma

articulada e cíclica. Esse processo denomina-se

• A) Curva de Aprendizagem.

• B) Espiral do Conhecimento.

• C) Processo Ensino-Aprendizagem.

• D) Gestão do Conhecimento Tácito e Explícito.

• E) Gestão do Conhecimento.
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Educação corporativa

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - RECURSOS HUMANOS / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q27.

Os serviços e benefícios que visam proporcionar aos empregados certas facilidades, conveniências e utilidades, para melhorar sua qualidade de vida, são

denominados planos

• A) recreativos.

• B) supletivos.

• C) cooperativos.

• D) assistenciais.

• E) legalistas.
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Educação a distância

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q28.

Duas características básicas encontram-se presentes na educação à distância: a separação física entre o professor e o aluno e a utilização de meios técnicos 

para a comunicação. Considere as seguintes características adicionais: 

 

I. Interatividade: qualquer processo que permite a participação do usuário. 

 

II. Disponibilidade: os conteúdos disponíveis onde e quando solicitados. 

 

III. Individualização do estudo: respeito ao ritmo do aluno, com possibilidade de interromper a atividade ou repeti-la. 



Aplicam-se à educação à distância:

• A) I e II, apenas.

• B) I e III, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, II e III.

• E) III, apenas.
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Noções de Administração / Planejamento Estratégico / Conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q29.

A atuação da Administração pública vem sendo, cada vez

mais, pautada e avaliada por critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto, considere:

I. Uma ação administrativa é considerada eficiente

quando contempla o uso racional e econômico de

insumos para sua consecução.

II. A efetividade de uma ação administrativa depende

do nível de atingimento das metas estabelecidas internamente e não, necessariamente, de seus efeitos externos.

III. A eficácia de uma ação administrativa corresponde

ao grau máximo de sucesso da referida ação,

consistente na satisfação das necessidades da sociedade em relação àquela demanda.

Esta correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) II.

• C) III.

• D) I e III.

• E) I.
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Noções de Administração / Planejamento Estratégico / Princípios. Etapas. Níveis. Métodos

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

Q30.

Uma das etapas do processo organizacional é a avaliação 

dos colaboradores da organização e, para tanto, existem 

diversas metodologias indicadas na literatura e aplicadas 

com diferentes graus de sucesso. Uma delas é a Avaliação Participativa por Objetivos − APPO, que preconiza 

 

 

 

I. o monitoramento constante dos resultados alcançados em comparação com os esperados, com retroação intensiva e contínua. 

 

 

II. o estabelecimento consensual de objetivos entre 

gerentes e subordinados, com o compromisso para 

o alcance dos objetivos. 

 



III. a participação dos liderados na definição das metas 

e a definição dos objetivos pelos líderes. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) III.

• D) II.

• E) I.
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Noções de Administração / Gestão de Projetos / Conceitos. Fundamentos. Ciclo de vida. Ferramentas. Benefícios

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

Q31.

A maturidade no gerenciamento de projetos é aplicável em

se tratando de projetos repetitivos ou reiterados, onde o

aprendizado oriundo de projetos anteriores e a implantação de inovações sugerem a melhoria das práticas e a sua

padronização. Nesse sentido, um dos conceitos aplicados

para identificar o grau de maturidade no gerenciamento de

projetos é o benchmarking, que corresponde

• A) à concentração da supervisão dos projetos no

âmbito da gerência da organização, objetivando

maior controle e eficácia.

• B) à adoção de modelos padronizados e testados no

mercado para o gerenciamento de projetos comuns,

não aplicável, contudo, em projetos complexos.

• C) ao ciclo de melhoria contínua praticado pela organização e representado por etapas de aquisição de

conhecimento.

• D) à disseminação dos conceitos de excelência na gestão de projetos no âmbito da organização, através

de treinamentos contínuos e avaliações de resultados.

• E) à comparação das práticas e resultados do gerenciamento de projetos verificadas na organização com

as existentes em outras organizações de sucesso.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Definições. Componentes. Características

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

Q32.

Para melhorar o desempenho de um processo, é

INCORRETO

• A) eliminar burocracia.

• B) assegurar agregação de valor.

• C) reduzir o ciclo de tempo.

• D) tornar os fornecedores parceiros.

• E) aumentar a complexidade de um processo.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Benefícios. Objetivos do mapeamento

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - GESTãO PúBLICA / CNMP / 2015 / FCC

Q33.



Dentre as técnicas de mapeamento de processos está o [...], que focaliza as necessidades e experiências do cliente, pois gera

evidências tangíveis do serviço.

A lacuna é corretamente preenchida por:

• A) Mapofluxograma.

• B) Blueprinting.

• C) Fluxograma de processo.

• D) Mapeamento Lean (porta a porta).

• E) Diagrama de Causa e Efeito.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Cadeia de valor

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

Q34.

É a pesquisa sistemática documentada de novos materiais e novos processos produtivos, visando a substituição de determinados componentes de um produto

por outros materiais mais baratos e que exerçam a mesma função, com a mesma qualidade:

• A) Sistema LIFO.

• B) Benchmarking.

• C) Just-in-time.

• D) Sistema FIFO.

• E) Análise de valor.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Notação. Ferramentas de mapeamento

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q35.

Os níveis hierárquicos e as relações entre os diferentes

setores de uma instituição ficam representados, graficamente,

• A) no organograma.

• B) no cronograma.

• C) na linha de tempo.

• D) no quadro de avisos.

• E) na planilha de custos.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Projeto de mapeamento

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

Q36.

Mapear a estrutura de um processo complexo é determinante para sua avaliação de forma simplificada. A sequência que possibilita questionar e melhorar esse

processo é

• A) criticar, rever e cortar.

• B) documentar, ampliar e cortar.

• C) medir, criticar e redesenhar.

• D) entender, documentar e medir.

• E) comparar, duplicar e executar.
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Noções de Administração / Gestão de Processos / Indicadores

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL / TCE/GO / 2014 / FCC

Q37.

A apresentação de dados estatísticos através de gráficos pode melhorar a comunicação. NÃO pode ser considerado gráfico

construído sobre plano cartesiano:

• A) Diagrama retangular.

• B) Histograma.

• C) Pirâmide etária.

• D) Gráfico linear.

• E) Gráfico de barras.
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Noções de Administração / Gestão da qualidade: conceitos, objetivos, métodos e ferramentas

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

Q38.

O modelo de excelência em gestão preconizado pela

Fundação Nacional de Qualidade − FNQ consiste na representação de um sistema gerencial constituído por

diversos fundamentos e critérios, que orientam a adoção

de práticas de gestão nas organizações públicas e privadas, com a finalidade de levar as organizações brasileiras

a padrões de desempenho reconhecidos pela sociedade e

à excelência em gestão. São exemplos desses fundamentos e critérios, respectivamente:

• A) resultados e visão de futuro.

• B) sociedade e aprendizado organizacional.

• C) clientes e pensamento sistêmico.

• D) geração de valor e processos.

• E) eficiência e transparência.
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Noções de Administração / Comunicação como ferramenta de gestão

Fonte: ADMINISTRADOR / DPE/RR / 2015 / FCC

Q39.

Há três tipos de transações no governo eletrônico. É um

exemplo de government to government:

• A) Sistema de Convênios − SICONV.

• B) Matrícula escolar informatizada.

• C) Sistema de registro de Boletins de Ocorrência.

• D) Divulgação de editais de compras públicas.

• E) Receitanet.
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Administração financeira e orçamentária / Orçamento / Conceituação

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC

Q40.

Em relação à Lei Orçamentária Anual, a qual compreende o orçamento fiscal, investimento das empresas e seguridade social, é correto afirmar que o orçamento

• A) da seguridade social, abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público.



• B) de investimento das empresas abrange todas as despesas correntes e de capital das empresas estatais em que a União participe do seu capital social

com ou sem direito a voto.

• C) fiscal abrange somente as receitas tributárias e as despesas a elas vinculadas.

• D) da seguridade social abrange apenas as receitas de contribuições dos servidores ativos e inativos e as despesas com pagamentos de aposentadorias e

pensões.

• E) fiscal estabelece normas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública direta e indireta, bem como as condições para a

instituição e funcionamento de fundos.

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

Administração financeira e orçamentária / Orçamento / Princípios

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q41.

Um Analista Judiciário − Especialidade Contadoria verificou a peça orçamentária do Poder Judiciário Federal e constatou que foi

incluída a concessão de isenção para determinadas taxas judiciais. Esse aspecto feriu o princípio orçamentário da

• A) especificação.

• B) programação.

• C) universalidade.

• D) exclusividade.

• E) clareza.
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Administração financeira e orçamentária / Orçamento / Elaboração e aprovação orçamentária

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

Q42.

Considere as informações:

I. Diretrizes da Administração pública para despesas

relativas aos programas de duração continuada.

II. Critérios e forma de limitação de empenho.

III. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com

recursos do orçamento.

IV. Reserva de contingência.

V. Forma de utilização da reserva de contingência.

Sendo PPA − Plano Plurianual; LDO − Lei de Diretrizes

Orçamentárias e LOA − Lei Orçamentária Anual, esses

conteúdos devem constar, respectivamente, dos seguintes

instrumentos de planejamento:

• A) PPA − PPA − LDO − LDO e LOA.

• B) PPA − LDO − LDO − LOA e LDO.

• C) PPA − LDO − LDO − LOA e LOA.

• D) LDO − LDO − LDO − LOA e LOA.

• E) LDO − LOA − PPA − LDO e LDO.



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

Administração financeira e orçamentária / Orçamento programa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q43.

O quadro abaixo exibe as substanciais diferenças entre o Orçamento-Programa e o Orçamento-Tradicional:

As diferenças estão retratadas corretamente APENAS em

• A) II, III e V.

• B) I, II e IV.

• C) I e III.

• D) II, IV e V.

• E) II e IV.
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Administração financeira e orçamentária / Receita pública

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

Q44.

No que se refere às receitas públicas, a Lei nº 4.320/1964

estabelece que

• A) receita tributária e receita não tributária são espécies

de categorias econômicas.

• B) receitas tributária e patrimonial são espécies de

receitas de capital.

• C) o superávit do orçamento corrente resultante do

balanceamento dos totais das receitas e despesas

correntes não constitui item de receita orçamentária.

• D) a receita proveniente da realização de recursos

financeiros oriundos de constituição de dívidas é

classificada como receita corrente.

• E) a receita advinda de tributo tem seu produto

destinado a custear apenas atividades gerais.
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Administração financeira e orçamentária / Despesa pública: conceituação e classificação

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

Q45.



Nos termos da Lei nº 4.320/1964, o repasse de valores

destinados a cobrir despesas de custeio de entidades

• A) é limitado a instituições públicas ou privadas de

caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos.

• B) é ato contábil classificado como inversão financeira.

• C) é considerado despesa de capital se for destinado a

empresas de caráter industrial ou comercial.

• D) pode ter caráter social ou econômico.

• E) somente podem ter caráter econômico se destinado

a empresas públicas.
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Administração financeira e orçamentária / Realização de despesa: empenho, liquidação, pagamento e suprimentos

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

Q46.

O TRF da 3ª Região realizou despesa para a aquisição de

microcomputadores, tablets e notebooks. As notas de

empenho foram emitidas no mês de setembro. Em outubro

do mesmo ano foram entregues os microcomputadores.

Após essa primeira entrega, o TRF promoveu o pagamento total da despesa. No mês seguinte os demais itens

também foram entregues. Esse relato evidencia que

houve descumprimento da Lei nº 4.320/1964, uma vez

que foi constatada irregularidade

• A) na fase de planejamento da despesa.

• B) nas fases de empenhamento e liquidação da despesa.

• C) na fase de pagamento da despesa.

• D) nas fases de liquidação e pagamento da despesa.

• E) nas fases de empenhamento, liquidação e pagamento da despesa.
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Administração financeira e orçamentária / Restos a pagar

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

Q47.

Para responder a questão considere as informações abaixo relativas à execu-

ção orçamentária de uma despesa aprovada no or-

çamento de determinada entidade do setor público.

Para o exercício de 2014, a dotação orçamentária fixada

para as despesas com conservação e manutenção de logra-

douros públicos era de R$ 290.000,00. Durante o exercício de

2014, foram realizadas as seguintes transações na referida do-

tação orçamentária:

O montante total inscrito em restos a pagar processado e

não processado ao final do exercício de 2014 foi de

• A) 200.000,00.



• B) 140.000,00.

• C) 130.000,00.

• D) 20.000,00.

• E) 120.000,00.
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Administração financeira e orçamentária / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC

Q48.

As obrigações com fornecedores reconhecidas no exercício atual, resultantes de compromissos gerados em exercício anterior,

para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, em montante suficiente para suportá-los, mas cuja despesa

não foi processada em época própria

• A) abrangem as despesas inscritas em restos a pagar não processados.

• B) serão pagas como despesa extraorçamentária.

• C) serão pagas com a devida execução orçamentária.

• D) abrangem as despesas inscritas em restos a pagar processados.

• E) devem ser registradas na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores do PL.
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Administração financeira e orçamentária / Lei Orçamentária Anual – LOA

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q49.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação às emendas ao projeto de lei do orçamento anual que indiquem

recursos provenientes de anulação de despesa, considere:

I. Dotação para pessoal e seus encargos.

II. Transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios ou Distrito Federal.

III. Dotação para construção de fóruns.

IV. Dotação para aquisição de computadores pelo Poder Judiciário.

Entre outros requisitos, as emendas somente podem ser aprovadas se a anulação da despesa incidir sobre o que consta

APENAS em

• A) III e IV.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II, III e IV.

• E) I, II e IV.

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

Administração financeira e orçamentária / Plano Plurianual – PPA

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q50.



Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos de

planejamento é o Plano Plurianual − PPA. No âmbito da

União o Plano Plurianual

• A) será apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional e terá vigência de dois anos, iniciando-se no

primeiro e terceiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo.

• B) será apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional e terá vigência de quatro anos, iniciando-se,

no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo.

• C) será apreciado, apenas, pela Câmara dos Deputados, com vigência de quatro anos, iniciando-se, no

segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo.

• D) o encaminhamento do projeto de lei do PPA ao Legislativo é de iniciativa exclusiva do Ministro do Planejamento, orçamento e gestão, com vigência de

quatro anos.

• E) terá vigência de quatro anos, iniciando-se no primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo.

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q51.

O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido

pela Administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, não havendo qualquer

ofensa à Constituição Federal, bem como à privacidade, intimidade e segurança dos servidores.

Pelo contrário, trata-se de observância a um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja, o princípio

específico da

• A) proporcionalidade.

• B) eficiência.

• C) presunção de legitimidade.

• D) discricionariedade.

• E) publicidade.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Aspectos gerais

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

Q52.

Suponha que o Governo do Estado de Goiás pretenda implementar medidas de reestruturação administrativa, extinguindo alguns

órgãos e também entidades da Administração indireta e fundindo algumas Secretarias, bem como extinguindo cargos vagos. De

acordo com as normas que disciplinam a organização administrativa constantes da Constituição Federal,

• A) todas as medidas poderão ser implementadas por ato do Chefe do Executivo, mediante decreto.

• B) todas as medidas somente poderão ser implementadas por lei, de iniciativa do Chefe do Executivo, salvo a fusão de Secretarias,

que pode ser efetivada por decreto.

• C) a extinção de cargos vagos necessita de lei específica e as demais medidas poderão ser implementadas por decreto.

• D) a extinção de entidades da Administração indireta somente poderá ser feita por lei, enquanto a extinção de órgãos e de cargos

vagos pode ocorrer por decreto.

• E) a extinção de entidades e órgãos depende de lei, enquanto a extinção de cargos vagos pode ser feita por decreto do Chefe

do Executivo.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Autarquias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q53.

Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi 

condenada a pagar indenização a um de seus servidores. 

Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo



para recorrer, e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não 

ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos,

• A) incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento do patrimônio, pois

a autarquia tem patrimônio próprio.

• B) correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio.

• C) correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento

do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio.

• D) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo

simples, mas correto o fundamento do patrimônio.

• E) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em

dobro, mas correto o fundamento do patrimônio.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Fundações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q54.

As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

• A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.

• B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.

• C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.

• D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.

• E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.
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Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Empresas Públicas

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

Q55.

O Ministério Público ingressou com ação contra diversas

empresas, dentre elas, uma empresa pública municipal

prestadora de atividade econômica, pleiteando reparação

por suposto dano gerado ao patrimônio público. No que

concerne ao prazo para defesa da empresa pública, bem

como ao tema da penhora de bens, vigora o prazo

• A) em quádruplo e a impenhorabilidade dos bens.

• B) em dobro e a impenhorabilidade dos bens.

• C) em quádruplo e admitida a penhora dos bens.

• D) simples e a impenhorabilidade dos bens.

• E) simples e admitida a penhora dos bens.
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Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Sociedades de Economia Mista

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q56.

Francisco é servidor de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Em determinada data, Francisco, no exercício de sua função,

intencionalmente, causou danos a particulares. Nesse caso, a responsabilidade da sociedade de economia mista pelos danos ocasionados é

• A) objetiva.

• B) subjetiva.

• C) subsidiária.

• D) inexistente.



• E) disjuntiva.

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

Noções de Direito Administrativo / Órgãos públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q57.

Luísa, candidata a uma vaga de concurso público, em seu exame oral, foi questionada pelos examinadores acerca da classificação dos órgãos públicos,

especificamente quanto à posição estatal, devendo exemplificar os órgãos públicos superiores. Luísa forneceu cinco exemplos de órgãos públicos superiores,

equivocando-se acerca de um deles, qual seja,

• A) Divisões.

• B) Departamentos.

• C) Ministérios.

• D) Coordenadorias.

• E) Gabinetes.

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes Públicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q58.

A expressão agentes públicos é bastante abrangente,

compreendendo categorias sujeitas a distintos regimes jurídicos. Dentre as várias espécies de agentes públicos

inserem-se os servidores públicos estatutários,

• A) que ocupam cargos públicos e os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista, excluindo-se os servidores temporários, porque

não podem se vincular definitivamente à Administração Pública.

• B) que ocupam cargos públicos, os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista

e os servidores temporários, contratados por tempo

determinado, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

• C) celetistas e temporários e os agentes políticos, excluindo-se os particulares em colaboração com o

Poder Público, por não manterem com o Poder

Público vínculo empregatício.

• D) que ocupam cargos públicos e os servidores temporários, contratados por tempo determinado, excluindo-se os empregados públicos, por não se

submeterem a concurso público.

• E) celetistas e temporários e os particulares em colaboração com o Poder Público, excluindo-se os agentes

políticos, porque foram investidos por eleição nos

respectivos cargos.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q59.

Sobre atos administrativos, considere: 

 

 

 

I. Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação. 

 

 

II. Em regra, os atos administrativos que integram um 

procedimento podem ser revogados. 

 

 

III. A competência para revogar é intransferível, salvo



por força de lei. 

 

 

 

Está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q60.

Manoel, servidor público estadual, praticou o ato administrativo denominado visto, de modo a controlar ato do

administrado Francisco, aferindo sua legitimidade formal e,

assim, dando-lhe exequibilidade. O visto corresponde a ato

administrativo

• A) enunciativo.

• B) normativo.

• C) ordinatório.

• D) negocial.

• E) punitivo.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo

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

Q61.

A extinção do ato administrativo pode se dar por diversos

fundamentos, sendo que a extinção dos atos discricionários

• A) pode se dar somente por meio de revogação, pois

desconstrói elementos de conveniência e oportunidade.

• B) pode se dar pela própria Administração, em razão do

poder de revisão de seus próprios atos, por meio de

anulação dos atos ilegais e dos atos inconvenientes

e inoportunos.

• C) depende de decisão judicial, por motivo de ilegalidade, tendo em vista que impacta na esfera jurídica

dos administrados e de terceiros.

• D) pode se dar por vício de legalidade, caso de anulação, ou por conveniência e oportunidade fundada

em motivos de interesse público, caso de revogação.

• E) depende de decisão judicial, tendo em vista que o

administrador não pode rever os motivos de conveniência e oportunidade que o levaram à prática do

ato.
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Noções de 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

Q62.

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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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado e discricionário

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

Q63.

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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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico

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

Q64.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido

de relação de coordenação e subordinação, no que

diz respeito às suas funções institucionais.

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

haja absoluta independência funcional entre uma e

outra Casa do Congresso.

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

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I e III, apenas.

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



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

Q65.

Considere as assertivas abaixo concernentes ao poder

disciplinar.

I. É sempre vinculado.

II. Há discricionaridade no momento da aplicação da

pena, podendo a Administração pública levar em

consideração, para a escolha da pena, dentre outros aspectos, a natureza e a gravidade da infração.

III. Há discricionaridade no momento de decidir se instaura ou não o processo administrativo disciplinar.

IV. Deve, em regra, ser aplicado a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração pública.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I e IV.

• C) II.

• D) II e III.

• E) I.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar

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

Q66.

Dentre os poderes atribuídos à Administração pública, é

inerente ao poder

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

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

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

• C) disciplinar a restrição de seu alcance para atingir

apenas servidores e desde que possuam vínculo

funcional adquirido mediante concurso com a Administração pública.

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

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

• E) disciplinar a precedência de relação de hierarquia

para fundamentar e delimitar o âmbito de aplicação

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

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

Q67.

A organização da sociedade exige o estabelecimento de

regras para ditar o convívio harmônico e balizar os diversos interesses contrapostos, incluindo os titularizados pelos administrados e os interesses públicos, que

servem à

coletividade. Para o estabelecimento dessa equação:



• A) é necessário haver expressa previsão legal sobre todas as condutas possíveis para a Administração pública e todas as vedações impostas aos

administrados, tendo em vista que o exercício do poder de polícia é vinculado.

• B) a Administração pública lança mão do poder de polícia, cujo exercício se destina a limitar e condicionar

o exercício de direitos individuais, sempre com fundamento normativo, ainda que não expresso.

• C) a Administração pública se vale do poder discricionário, que se expressa pela imposição de limitações

aos direitos individuais dos administrados, com base

na conveniência e oportunidade do Administrador,

independentemente de fundamento na legislação

vigente.

• D) é necessário que a Administração se valha de seu

poder de polícia, que é sempre vinculado, nos estritos termos previstos em lei, desde que não inclua

a imposição de penalidades, para o quê é necessária decisão judicial.

• E) é fundamental identificar o interesse público envolvido, que tem prevalência apriorística sobre os interesses individuais, cabendo à Administração pública

a adoção de quaisquer medidas para impor obrigatoriamente o interesse da coletividade.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Deveres dos administradores públicos

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

Q68.

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.

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Provimento

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

Q69.

Sobre o provimento de cargos públicos com base na Lei nº 8.112/1990 considere: 

 

 

 

I. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início a contagem do prazo para o 

efetivo exercício, que não pode exceder 30 dias, hipótese em que esse período já pode ser considerado para fins 

remuneratórios. 

 

 

II. Os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público, que se exerce mediante subscrição



do respectivo termo, do qual constam os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais 

alterações nos deveres que sejam unilateralmente impostas pela Administração pública. 

 

 

III. Os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com 

o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo. 

 

 

 

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Vacância

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

Q70.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, sobre a vacância de cargos públicos, considere:

I. Decorre da promoção do servidor.

II. Dá-se em razão da posse do servidor em outro cargo inacumulável.

III. Decorre da exoneração do servidor.

IV. Decorre da readaptação do servidor.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, III e IV, apenas.

• C) II, III e IV, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Direitos e Vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q71.

Mario é Analista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ainda em estágio probatório, e pretende licenciar-se para tratar de

interesses particulares. Já Alessandra, também Analista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, obteve licença para tratar

de interesses particulares há um ano e pretende que sua licença perdure por mais três anos. Nos termos da Lei nº 8.112/1990,

Mario

• A) não tem direito à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de três anos consecutivos.

• B) faz jus à mencionada licença, desde que preenchidos os demais requisitos legais, e Alessandra poderá licenciar-se pelo

prazo máximo de dois anos consecutivos.

• C) não tem direito à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de cinco anos, consecutivos ou

não.

• D) faz jus à mencionada licença, desde que preenchidos os demais requisitos legais e Alessandra poderá licenciar-se pelo

prazo máximo de cinco anos consecutivos.

• E) não faz jus à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de dois anos consecutivos.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Dos deveres

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

Q72.

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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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das proibições

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

Q73.

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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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Da acumulação

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

Q74.

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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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das responsabilidades

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

Q75.

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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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das penalidades

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

Q76.

O descumprimento de deveres e obrigações pode dar ensejo à aplicação de penalidades, devendo ser respeitada a relação

entre a natureza e especificidade da sanção e a competência para sua imposição, tal como prevista na Lei no 8.112/1990, do

que é exemplo a penalidade de

• A) suspensão superior a 30 dias, cuja competência para aplicação é privativa da autoridade máxima do ente ao qual esteja

vinculado o servidor, qual seja, por exemplo, o Presidente do Tribunal Federal em questão.

• B) suspensão, seja qual for o prazo, em razão da gravidade, privativa da autoridade de hierarquia imediatamente inferior à

autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo, Ministro de Estado.

• C) demissão, privativa da autoridade máxima do órgão do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo,

Ministro de Estado ou Presidente de Tribunal Federal.

• D) cassação de aposentadoria, a ser aplicada pela autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, como, por

exemplo, o Presidente da República.

• E) cassação de aposentadoria ou suspensão por prazo superior a 30 dias, cuja aplicação é competência privativa da

autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo, Ministro de Estado ou Presidente de

Tribunal Federal.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Do processo administrativo disciplinar e sua revisão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q77.

José, Analista de Contadoria do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no exercício de suas atribuições, possibilitou a

liquidação de julgado, bem como a atualização de valor de determinada guia, ambos relacionados à empresa WZ Cons-

truções S.A. Em razão disso, a citada empresa presenteou José com valioso bem, aceito pelo servidor. Nos termos da

Lei nº 8.112/1990, a ação disciplinar atinente à infração praticada por José prescreverá em

• A) dois anos.

• B) cinco anos.

• C) três anos.

• D) um ano.

• E) cento e oitenta dias.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Dos

princípios



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q78.

A celebração de contratos administrativos é precedida, na maioria das vezes, da realização de licitação, procedimento no qual

se escolhe a melhor proposta para o Poder Público. As condições que vigoraram por ocasião da licitação

• A) continuam a projetar efeitos, pois devem estar representadas nos termos do contrato firmado, cuja minuta integrou o edital

de licitação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

• B) ficam substituídas pelas disposições do contrato, que podem dispor de maneira a melhor disciplinar a execução da avença,

ficando obrigada a Administração a manter o valor objeto da proposta ganhadora.

• C) constituem ato jurídico perfeito que exauriu seus efeitos, porque finda a licitação não há mais como alterar os atos

praticados no decorrer do certame, razão pela qual não impactam no conteúdo do contrato administrativo.

• D) podem ser alteradas em razão da prerrogativa da Administração pública de alteração unilateral do contrato, sempre

visando ao interesse público, inclusive para alteração do objeto principal.

• E) permanecem em vigor, tendo em vista que enquanto o contrato estiver em execução, a licitação que o precedeu não se

exaure, podendo inclusive ser alterada, para possibilitar modificações no instrumento de contrato.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Das

modalidades

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

Q79.

A escolha da modalidade licitatória a ser utilizada pela Administração pública é prerrogativa da autoridade competente para a

contratação, decisão que

• A) pode ser discricionária, baseada nas opções constantes da legislação, tal como o leilão ou o pregão para a alienação de

bens inservíveis.

• B) é invariavelmente vinculada, tendo em vista que o cabimento de cada modalidade de licitação está expressamente

arrolado na legislação vigente para as hipóteses de contratação pretendidas.

• C) pode ser discricionária, cabendo ao administrador fundamentar e justificar a escolha feita, tal como na escolha da

modalidade leilão para a alienação de bens imóveis adquiridos por meio de adjudicação em execuções fiscais.

• D) pode ser vinculada, quando a lei descrever a modalidade cabível para uma hipótese, como no caso das contratações de

bens e serviços de natureza comum, que deve ser realizada por meio de pregão.

• E) é discricionária, posto que cabe ao administrador justificar a escolha da modalidade de licitação a ser escolhida visando ao

resultado pretendido, com base em critérios de conveniência e oportunidade, como no caso da alienação onerosa de

imóveis, que pode ser realizada por meio de leilão ou concorrência.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Dos

contratos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q80.

Em razão do caos da limpeza pública em determinado Município do Acre, que afetou, inclusive, a situação ambiental

da Cidade, a Prefeitura dispensou o procedimento licitatório, justificando tratar-se de situação emergencial.

Assim, efetivou a contratação direta e imediata de empresa para a prestação dos serviços de limpeza. Nesse

caso, os serviços deverão ser concluídos em prazo máximo, contado, em dias consecutivos e ininterruptos, da

ocorrência da emergência, sendo vedada a prorrogação

do respectivo contrato. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, o

prazo a que se refere o enunciado é de

• A) 210 dias.

• B) 120 dias.

• C) 90 dias.

• D) 60 dias.

• E) 180 dias.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Da

execução

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

Q81.

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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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Da

inexecução e da rescisão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q82.

Determinada empresa foi contratada mediante regular licitação para prestação de serviços de fornecimento de medicamentos para um estabelecimento

hospitalar. No decorrer da execução do contrato, diante da má execução da prestação dos serviços, a Administração

• A) poderá impor sanções à contratada, sendo vedada rescisão do contrato antes do advento do termo final.

• B) poderá rescindir o contrato administrativo antes do advento final, em razão da prerrogativa que dispõe a Administração para tanto.

• C) deverá assumir a prestação dos serviços diretamente, suspendendo a execução do contrato em curso.

• D) deverá suspender o contrato e convocar o segundo colocado na licitação para continuidade da execução do fornecimento.

• E) poderá suspender os pagamentos e a execução do contrato e promover licitação para contratação emergencial do mesmo objeto, qual seja, o

fornecimento de medicamentos.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93 com suas posteriores modificações (atualizada) / Das

sanções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - BIBLIOTECONOMIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q83.

A empresa “Zinco S.A.” atrasou injustificadamente a execução de contrato administrativo celebrado com o Governo do

Maranhão e, por tal razão, foi sancionada com multa de mora prevista no citado contrato. Referida multa foi descontada da

garantia contratual prestada pela empresa, no entanto, após o esgotamento do valor da garantia, ainda restou multa a ser paga

pela empresa.

Nesse caso e nos termos da Lei nº 8.666/1993

• A) dar-se-á por finda a pena de multa.

• B) a multa não poderia ter sido descontada da garantia contratual.

• C) o restante da multa será descontado de pagamentos eventualmente devidos à empresa.

• D) o restante da multa jamais poderá ser cobrado pela via judicial.

• E) a multa de mora não pode ultrapassar garantia contratual, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 10.520/02: Do pregão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q84.



Considere:

I. No âmbito do Ministério da Defesa, a função de pregoeiro deve ser desempenhada por militar, sob pena de ser decretada

a nulidade do certame.

II. A Lei Geral de Licitações aplica-se apenas subsidiariamente ao pregão.

III. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito dos Estados, quando efetuadas pelo sistema de

registro de preços, deverão obrigatoriamente adotar a modalidade pregão.

Nos termos da Lei no 10.520/2002, está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e II, apenas.

• D) III, apenas.

• E) I e III, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Do processo administrativo (Lei n° 9.784/99)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q85.

No curso de determinado processo administrativo de âmbito federal, a norma administrativa em discussão foi devidamente interpretada e, em seguida, extinto o

processo.

Posteriormente, a Administração pública deu nova interpretação à mesma norma, e desarquivou o mencionado

processo administrativo para aplicá-la retroativamente.

Nos termos da Lei nº 9.784/1999,

• A) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando deferida pelo Chefe do Poder Executivo.

• B) é possível aplicação retroativa de nova interpretação, desde que em prol do interesse particular.

• C) sempre será possível a aplicação retroativa de nova

interpretação.

• D) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando postulada pelo particular.

• E) é vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
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Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q86.

No curso de ação de improbidade administrativa ajuizada

pela Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, a Autora,

ao perceber a ausência do Ministério Público no feito,

comunicou o Juiz. O respectivo magistrado, no entanto, não

intimou o Ministério Público para intervir no processo, sob o

fundamento de que o interesse público já estava devidamente representado pela Autora. Em outra ação de improbidade

administrativa, o Juiz determinou que fosse processada pelo

rito sumário, por ser ação simples, que não demandaria

sequer provas, objetivando, assim, um procedimento mais

célere. A propósito do ocorrido nas duas ações e nos termos

da Lei nº 8.429/1992, a postura dos juízes

• A) está correta em ambos os casos.



• B) está incorreta em ambos os casos: no primeiro, porque caso o Ministério Público não seja parte Autora,

deverá obrigatoriamente intervir no feito; no segundo, porque a ação de improbidade terá sempre o rito

ordinário.

• C) está correta apenas no segundo caso.

• D) está correta apenas no primeiro caso.

• E) está incorreta em ambos os casos: no primeiro,

porque a Fazenda Pública Estadual não é legitimada

a propor ação de improbidade; no segundo, porque

o rito processual decorre da lei, isto é, não pode ser

adotado por escolha do magistrado.
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Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q87.

Ao dispor sobre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê, expressamente, como (1) fundamento, (2) objetivo e (3)

princípio de relações internacionais da República:

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q88.

Os chamados direitos de primeira geração (ou dimensão) surgiram no século XVIII, como consequência do modelo de Estado

Liberal. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão:

• A) direito à vida e direito à saúde.

• B) direito à liberdade e direito à propriedade.

• C) direito à igualdade e direito à cultura.

• D) direito ao lazer e direito à moradia.

• E) direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q89.

Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, EXCETO:

• A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que

preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

• B) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.

• C) Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando

incorrer em dolo ou culpa.



• D) Participação nos lucros ou resultados da empresa, vinculada à remuneração, nos termos da lei.

• E) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultadas a compensação de

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade

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

Q90.

Abenebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve

a sua naturalização brasileira no ano de 2014. Após o

decurso de um mês do encerramento do processo de

naturalização, apurou-se que em 2011, em seu país natal,

Abenebaldo esteve comprovadamente envolvido em

tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim,

• A) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente extraditado.

• B) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente deportado.

• C) Abenebaldo poderá ser extraditado, vez que o crime

ocorreu antes de sua naturalização, o que não seria

possível caso o delito tivesse sido praticado após tal

ato.

• D) Abenebaldo não poderá ser extraditado, vez que o

crime ocorreu antes de sua naturalização.

• E) Abenebaldo poderá ser extraditado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou após

a sua naturalização.
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Q91.

A respeito dos direitos políticos, considere:

I. São condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da

República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e vinte um anos

para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz.

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para os conscritos, durante o período de serviço militar

obrigatório.

III. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau

ou por adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, do Prefeito ou de

quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à

reeleição.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e IV.



• B) I e IV.

• C) I, III e IV.

• D) II e III.

• E) I e III.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q92.

De acordo com a Constituição Federal,

• A) é vedada a acumulação, pelo Magistrado, do subsídio de seu cargo com o valor de aposentadoria decorrente do exercício

do magistério em universidade pública.

• B) a empresa contratada para realizar serviço de vigilância das instalações do Tribunal Regional Federal responderá pelos

danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa.

• C) aos servidores públicos civis e militares é assegurado o direito à associação sindical.

• D) a ação de reparação do dano decorrente da prática de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário

é imprescritível.

• E) é admitida a acumulação de cargo público com emprego remunerado em empresa subsidiária de sociedade de economia

mista, desde que haja compatibilidade de horários.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q93.

Considere:

I. Direito à livre associação sindical.

II. Direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos.

III. Direito à acumulação remunerada de cargos.

Ao servidor público civil é previsto constitucionalmente e em qualquer hipótese o constante em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) I, apenas.

• D) II, apenas.

• E) III, apenas.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q94.

A Constituição prevê, diretamente, a competência do Senado Federal para aprovar a escolha de indicados para os

cargos de:



• A) Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, Governador de Território e Presidente do Banco Central, sempre em votação secreta.

• B) Ministros dos Tribunais Superiores, Integrantes do

Conselho Nacional do Ministério Público, Diretores

do Banco Central e Presidentes da Caixa Econômica

Federal e do Banco do Brasil, sempre em votação

secreta.

• C) Ministros do Tribunal de Contas da União, Defensor

Público-Geral da União, Advogado-Geral da União e

Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, sempre em votação pública.

• D) Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, Diretores do Banco Central

e parte dos Integrantes do Conselho Nacional de

Justiça, sempre em votação secreta.

• E) Governador de Território, todos os Integrantes dos

Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e Presidente do Banco Central, sempre em votação pública.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q95.

Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados,

por dois terços de seus integrantes, admitiu a acusação

contra o Presidente da República por prática de crime de

responsabilidade.

Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, o afastamento do Presidente

da República do exercício de seu mandato

• A) será automático em virtude da decisão soberana da

Câmara dos Deputados, única com atribuição para

deflagrar o processo de impedimento contra o Presidente da República.

• B) dependerá da instauração do processo pelo Senado.

• C) dependerá da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

• D) dependerá do resultado do julgamento do processo

pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência.

• E) dependerá de decisão específica a esse respeito da

presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo

Presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação, nem

da instauração do processo contra o Presidente da

República.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q96.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de recursos ordinários contra decisões lançadas pelo Tribunal

• A) Regional Federal, em última instância, que concedam ou deneguem a ordem de habeas corpus.

• B) Regional Federal, em instância única, que concedam ou deneguem a ordem em mandado de segurança.

• C) de Justiça do Estado, que neguem vigência ao texto de lei Federal.

• D) de Justiça do Estado, que derem à lei Federal interpretação divergente daquela que lhe foi conferida pelo Tribunal

Regional Federal.

• E) Regional Federal ou Tribunal de Justiça do Estado, em instância única, quando denegarem a ordem em habeas corpus ou

mandado de segurança.
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Noções de Direito Constitucional / Funções Essenciais à Justiça

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

Q97.

De acordo com a Constituição Federal, o cargo de

Advogado-Geral da União, observados limites etários, o

notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta

provimento através de nomeação pelo Presidente da

República, a qual será

• A) precedida de eleição dentre todos os integrantes da

carreira de Advogado da União, que formarão lista

tríplice vinculativa.

• B) livre, devendo, no entanto, recair em integrante da

carreira de Advogado da União.

• C) livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo

Senado Federal.

• D) livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não

integre a carreira de Advogado da União.

• E) livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo

certo e determinado.
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