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Q1.

Quem não gosta de samba

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

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

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

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

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

música pudesse superexcitar a imaginação.

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

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

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

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

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

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

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

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

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

que temem seus mágicos poderes.

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

em que os contagiam.

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

alimentam diante dela.

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

sua força contagiante.

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

encantamento e magia.
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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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Q3.

[Cartas sem resposta]

Deixamos na terra natal, além de recordações plantadas no ar, pessoas de saúde frágil e idade avançada, às quais prome-

temos que nossa visita não vai demorar. Mesquinhas preocupações, cansaço, displicência, tédio de viajar por lugares muito sabidos,

cisma de avião, tudo isso e pequenos motivos nos afastam da nossa promessa. Acabamos escrevendo apenas cartas. Cartas, cartas!

Repetem mecanicamente um carinho que devia ser cálido e físico, carregam abstrações, sombra de beijos, não beijos. E chega um

dia em que já não recebemos cartas em resposta às que continuamos a mandar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 167/168)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) Cronista dos melhores o poeta Carlos Drummond de Andrade marcou com sua intensa poesia, a prosa que frequentou, e

publicou nos jornais.

• B) Depois de sair de sua pequena cidade, o poeta Drummond, já fixado no Rio de Janeiro, sentiu que não correspondia aos

afetos que deixou na terra natal.

• C) Não nos faltam desculpas, confessemos; para tentar justificar junto aos velhos amigos, a distância que deixamos instalar-

se, entre nós e eles.

• D) Ao final do texto o autor com a delicadeza que o caracteriza, sugere que a falta de resposta, às cartas enviadas pode ser,

em si mesma, uma notícia pesarosa.

• E) Muitas vezes acontece, de emprestarmos às cartas, mais que o cumprimento de um afeto o protocolo frio de uma amizade

que se conformou com a distância.
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Q4.

Sobre a amizade

O clássico pensador romano Cícero dizia que nada é mais difícil do que conservar intacta uma amizade até o último dia da 

vida. Para ele, os interesses e mesmo o caráter dos homens costumam variar com o tempo, por conta dos reveses ou dos sucessos 

por que passamos. As mais vivas amizades da infância podem não resistir aos anos da adolescência, quando grandes



transformações nos atingem. 

Mesmo para aqueles cuja amizade resiste por muito tempo, há a possibilidade de desavenças políticas porem tudo a perder. 

Outras violentas dissensões surgem quando se exige de um amigo algo de inconveniente, como se tornar cúmplice de uma fraqueza 

nossa, ou quando se lhe pede uma providência que esteja acima de suas forças. Mas essas ameaças à amizade não devem 

enfraquecer a potência desse sentimento; devem nos lembrar o quanto um amigo é precioso, e quão preciosa será a conservação de 

sua leal companhia.

(Cláudio Augusto Catilino, inédito)

É plenamente aceitável a articulação estabelecida entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Muitos não entenderão como um pensador da era clássica, como Cícero, tiver a nos dizer coisas que parecessem ser tão

atuais.

• B) Segundo Cícero, nada será mais difícil, numa amizade, do que se enfrentássemos adversidades políticas que se ponham

diante de nós.

• C) Muitas desavenças sérias haverão de surgir quando velhos amigos forem levados a confrontar suas antagônicas posições

políticas.

• D) Não deveriam jamais ter enfraquecido uma verdadeira amizade aquelas dissensões que vierem a ocorrer ao longo da vida.

• E) Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior controle sobre

as desavenças.
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Q5.

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

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

Schopenhauer.

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

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

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

espíritos livres.

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

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

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

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

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

volvimento do homem artístico”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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Q6.

Sem privacidade

Ainda é possível ter privacidade em meio a celulares, redes sociais e dispositivos outros das mais variadas conexões? Os mais

velhos devem se lembrar do tempo em que era feio “ouvir conversa alheia”. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público

sem recolher informações pessoais de todo mundo. Viajando de ônibus, por exemplo, acompanham-se em conversas ao celular

brigas de casal, reclamações trabalhistas, queixas de pais a filhos e vice-versa, declarações românticas, acordo de negócios,

informações técnicas, transmissão de dados e um sem-número de situações de que se é testemunha compulsória. Em clara e alta

voz, lances da vida alheia se expõem aos nossos ouvidos, desfazendo-se por completo a fronteira que outrora distinguia entre a

intimidade e a mais aberta exposição.

Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras, o humor de mau gosto disputa espaço

com falácias políticas – tudo deixando ver que agora o sujeito só pode existir na medida em que proclama para o mundo inteiro seu

gosto, sua opinião, seu juízo, sua reação emotiva. É como se todos se obrigassem a deixar bem claro para o resto da humanidade o

sentido de sua existência, seu propósito no mundo. A discrição, a fala contida, o recolhimento íntimo parecem fazer parte de uma

civilização extinta, de quando fazia sentido proteger os limites da própria individualidade.

Em meio a tais processos da irrestrita divulgação da personalidade, as reticências, a reflexão silenciosa e o olhar

contemplativo surgem como sintomas problemáticos de alienação. Impõe-se um tipo de coletivismo no qual todos se obrigam a se

falar, na esperança de que sejam ouvidos por todos. Nesse imenso ruído social, a reclamação por privacidade é recebida como o

mais condenável egoísmo. Pretender identificar-se como um sujeito singular passou a soar como uma provocação escandalosa, em

tempos de celebração do paradigma público da informação.

(Jeremias Tancredo Paz, inédito)

Considere as seguintes orações:

I. Perdeu-se a antiga privacidade.

II. No lugar da antiga privacidade está uma irrestrita conectividade.

III. Não há mais recolhimento íntimo duradouro.

Essas orações articulam-se num período cuja redação é clara, correta e coesa em:

• A) Como não há mais recolhimento íntimo e duradouro, já que a antiga privacidade deu lugar à irrestrita conectividade, ei-la

perdida.

• B) Não havendo mais a antiga privacidade, sem recolhimento íntimo duradouro, está em seu lugar a irrestrita conectividade.

• C) Uma vez perdida a antiga privacidade, conquanto em seu lugar esteja uma irrestrita conectividade, já não há mais

recolhimento íntimo duradouro.

• D) O recolhimento íntimo duradouro, perdeu-se com a antiga privacidade, em cujo lugar agora é ocupado por uma irrestrita

conectividade.

• E) Já não há recolhimento íntimo duradouro, visto que no lugar da antiga privacidade está agora uma irrestrita conectividade.
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Q7.

[Civilização e sofrimento]

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

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

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

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

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

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

formou-se essa condenação.



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

2011, p. 31)

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

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

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

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

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

• E) Será espantoso se, em pleno processo civilizatório, virmos a renunciar ao que já nos guiara por tanto tempo.
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Q8.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Há adequada transposição de uma voz verbal para outra e plena observância da concordância verbal em:

• A) Coube aos chineses inventar o primeiro relógio mecânico / Aos chineses couberam ter inventado o primeiro relógio me

cânico.

• B) No artefato chinês, o escoamento das águas movia uma roda / O escoamento das águas, no artefato chinês, haviam de

mover uma roda.

• C) Aos chineses deslumbrou o componente poético do relógio português / Com o relógio português, deslumbraram aos chine

ses seu componente poético.

• D) Ao longo dos séculos, o relógio acabou subordinando os homens ao seu ritmo / Os homens acabaram sendo subordi

nados, ao longo dos séculos, ao ritmo do relógio.

• E) O proveito que é tirado de certas invenções nem sempre beneficia a todos / Nem todos tiram de certas invenções o

proveito que os beneficiariam.
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Q9.

Limites da propriedade

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

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

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

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

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

para viver.

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

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

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

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



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

na frase:

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

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

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

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

• E) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.
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Q10.

Envelhecer

Vá um homem envelhecendo, e caia na tolice de pensar que envelhece por inteiro - famosa tolice. Alguém já notou:

envelhecemos nisto, não naquilo; este trecho ainda é verde, aquele outro já quase apodrece; aqui há seiva estuando, além é coisa

murcha.

A infância não volta, mas não vai - fica recolhida, como se diz de certas doenças. Pode dar um acesso. Outro dia sofri um

ataque não de infância, mas de adolescência: precipitei-me célere, árdego*, confuso. Meus olhos estavam úmidos e ardiam; mãos

trêmulas; os demônios me apertavam a garganta; eu me sentia inibido, mas agia com estranha velocidade por fora. Exatamente o

contrário do que convém a um senhor de minha idade e condição.

Pior é o ataque de infância: o respeitável cavalheiro de repente começa a agir como um menino bobo. Será que só eu sou

assim, ou os outros disfarçam melhor?

*árdego: impetuoso.

(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 71)

Está plenamente adequada a correlação entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Caso envelhecêssemos por inteiro, não haveremos de frequentar sensações já vividas.

• B) Alguém já terá notado que o que vivemos não pudesse retornar senão com o auxílio da nossa imaginação.

• C) Se meus olhos não estivessem úmidos, eu não haverei como me dar conta da força daquela emoção.

• D) À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia a fala.

• E) Pior ataque costumava ser o da infância, quando esta se imporia a mim de modo súbito e intenso.
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Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q11.

Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. Em termos

econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Nos

Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de 30% do PIB do país.

Mas o sucesso tem sempre um custo - e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial.

Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades

modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura

desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as

cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.

A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades inteligentes como Tallinn, na Estônia, os

cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a assinatura

de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de

“governo 4.0”.

Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e

transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.

(Adaptado de:“5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com )

Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais / e provavelmente irão 

mudar a forma como os governos interagem com as pessoas. (4º parágrafo) 



 

Entre as ideias separadas por barra nessa passagem do texto, se estabelece relação de, respectivamente,

• A) causa e consequência.

• B) condição e conformidade.

• C) finalidade e comparação.

• D) concessão e adição.

• E) modo e tempo.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

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

Q12.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Atente para as seguintes orações:

1. Os portugueses apresentaram um relógio mecânico.

2. O relógio mecânico apresentado pelos portugueses encantou os chineses.

3. Os chineses não imaginavam os efeitos advindos do relógio mecânico dos portugueses.

Essas orações estão coerente e adequadamente articuladas num único período em:

• A) Sem imaginar os efeitos que adviriam do relógio mecânico que foi apresentado pelos portugueses, os chineses

encantaram-se com ele.

• B) Ao relógio mecânico apresentado pelos portugueses, os chineses se encantaram, a despeito de não imaginarem quais

efeitos lhes adviessem.

• C) Ao apresentarem um relógio mecânico, de cujo encantamento se tomaram os chineses, não sabiam estes os efeitos que

adviriam dessa invenção.

• D) Os efeitos advindos do relógio mecânico apresentado pelos portugueses, não imaginados pelos chineses, ainda assim

haveriam de encantá-los.

• E) O relógio mecânico apresentado pelos portugueses, encantou os chineses, ainda que não suspeitassem de que tais

efeitos acabariam por lhes advir.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q13.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi 

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas 

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação 

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então 

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.



Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e 

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo 

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

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

• A) um artefato movido pelo escoamento da água (1º parágrafo) = um engenho apto a refluir a água.

• B) a novidade provocou sensação e assombro (1º parágrafo) = a originalidade impactou e atemorizou.

• C) os até então reticentes chineses (1º parágrafo) = os chineses àquela altura exultantes.

• D) estímulo à meditação sobre o fluxo da existência (2º parágrafo) = motivo para apreender os impactos da vida.

• E) pautar a circulação das riquezas (2º parágrafo) = regular o fluxo dos bens econômicos.

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q14.

Pode ser um saudosismo bobo, mas tenho saudades do tempo em que se ouvia o futebol pelo rádio. Às vezes, era apenas

chiado; às vezes, o chiado se misturava com a narração; às vezes, a estação sumia; sem mais nem menos, voltava, e o jogo parecia

tão disputado, mas tão emocionante, repleto de lances espetaculares, que tudo que queríamos no dia seguinte era assistir os

melhores momentos na televisão. Hoje todos os jogos são transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa esplêndida, mas sepultou a

fantasia, a mágica.

Agora, que fique claro: em absoluto falo mal da tecnologia. Ao contrário, o avanço tecnológico, principalmente a chegada da

internet, trouxe muita coisa boa pra muita gente. Lembro que ainda engatinhava no plano do Direito e, se quisesse ter acesso a uma

boa jurisprudência, tinha que fazer assinatura. Hoje, está tudo aí, disponível, à farta, de graça. Somente quem viveu numa época em

que não havia a internet tem condições de dimensionar o nível de transformação e de reprodução do conhecimento humano que ela

representou...

(Adaptado de: GEIA, Sergio. Então chegou a tecnologia... Disponível em: www.cronicadodia.com.br)

Condizente com o gênero crônica, o texto consiste em

• A) uma história fantasiosa inspirada em fatos reais, com linguagem cerimoniosa.

• B) um registro histórico de fatos de relevo internacional, com linguagem hermética.

• C) um relato subjetivo de experiências cotidianas, com linguagem coloquial.

• D) uma compilação de opiniões divergentes sobre tema polêmico, com linguagem afetada.

• E) uma descrição objetiva da realidade visando noticiar fatos inéditos, com linguagem formal.
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Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato

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

Q15.

Respeitando-se as normas de redação do Manual da Presidência da República, a frase correta é:

• A) Solicito a Vossa Senhoria que verifique a possibilidade de implementação de projeto de treinamento de pessoal para

operar os novos equipamentos gráficos a serem instalados em seu setor.

• B) Venho perguntar-lhe, por meio desta, sobre a data em que Vossa Excelência pretende nomear vosso representante na

Comissão Organizadora.

• C) Digníssimo Senhor: eu venho por esse comunicado, informar, que será organizado seminário, sobre o uso eficiente de

recursos hídricos, em data ainda a ser definida.

• D) Haja visto que o projeto anexo contribue para o desenvolvimento do setor em questão, informamos, por meio deste Ofício,

que será amplamente analisado por especialistas.

• E) Neste momento, conforme solicitação enviada à Vossa Senhoria anexo, não se deve adotar medidas que possam comprometer vossa realização do

projeto mencionado.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

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

Q16.

Mário e Nelson trabalham em uma mesma repartição pública. Mário, trabalhando sozinho, elabora determinada tarefa

em 4 horas e Nelson, trabalhando sozinho, elabora esta mesma tarefa em 6 horas. Às 8 horas e 30 minutos Mário começou a

trabalhar nesta tarefa sozinho e às 9 horas e 30 minutos Nelson juntou-se a Mário dando continuidade ao trabalho. Supondo que

sejam constantes os desempenhos de Mário e Nelson, o trabalho será finalizado às

• A) 11 horas e 18 minutos

• B) 10 horas e 48 minutos

• C) 11 horas e 30 minutos

• D) 11 horas e 48 minutos

• E) 10 horas e 40 minutos
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

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

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q17.

Maria aposentou-se pela chamada regra 85/95, segundo a qual, uma mulher, para ter direito ao benefício integral, deve ter

contribuído ao INSS por, no mínimo, 30 anos e a soma de sua idade, no momento da aposentadoria, com o período de contribuição ao INSS deve totalizar, no

mínimo, 85 anos. Maria começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu ininterruptamente ao

INSS até o momento de sua aposentadoria, que ocorreu assim que ela adquiriu o direito ao benefício integral. Maria se

aposentou com

• A) 51 anos.

• B) 48 anos.

• C) 49 anos.

• D) 50 anos.

• E) 52 anos.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

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

Q18.

Considere a seguinte proposição: “Todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.”. Admitindo que ela

seja falsa, então certamente

• A) Todos profissionais formados pela Faculdade Alfa estão desempregados.

• B) Existe pelo menos um profissional formado pela Faculdade Alfa que não está empregado.

• C) Se o profissional Roberto está desempregado, então ele é formado pela Faculdade Alfa.

• D) Nenhum profissional formado pela Faculdade Alfa está empregado.

• E) Alguns profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões

numéricas; Problemas

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

Q19.



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

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

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

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

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

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q20.

O número de divisores inteiros positivos de 600 é

• A) 25.

• B) 23.

• C) 22.

• D) 21.

• E) 24.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções

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

Q21.

Em uma empresa com 160 funcionários em que 55% são homens e o restante mulheres, decide-se demitir 20 homens e 15 mulheres. Posteriormente,

verificou-se que, no novo quadro de funcionários, apenas 1/3 das mulheres possui nível superior completo. Escolhendo aleatoriamente um funcionário no novo

quadro de funcionários, a probabilidade de ele ser mulher e não possuir nível superior completo é de

• A) 15,20%.

• B) 54,40%.

• C) 23,75%.

• D) 30,40%.

• E) 45,60%.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais

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

Q22.

Sabe-se que as sequências S1 e S2 abaixo são diretamente proporcionais (x > 0), isto é, a razão entre os elementos

correspondentes das duas sequências é constante:

Sequência S1: {4, x, 16, ...}

Sequência S2: {x, 9, y, ...}

O valor de y é igual a

• A) 15.

• B) 9.

• C) 12.



• D) 6.

• E) 24.
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Direito Constitucional / Constituição / Conceito. Classificação

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q23.

[...] Assim, em síntese, [...] altera o sentido, o significado e o alcance do texto constitucional sem violar-lhe a letra e o espírito. [...]

Trata-se, pois, de mudança [...] que não contraria a Constituição, ou seja, que, indireta ou implicitamente, é acolhida pela Lei

Maior [...]. Em resumo, [...] para que mereça o qualificativo, deve satisfazer, portanto, os requisitos apontados. Em primeiro lugar,

importa sempre em alteração do sentido, do significado ou do alcance da norma constitucional. Em segundo lugar, [...] não

ofende a letra nem o espírito da Constituição: é, pois, constitucional. Finalmente, [...] se processa por modo ou meio diferentes

das formas organizadas de poder constituinte instituído ou derivado.

O texto doutrinário acima transcrito discorre a respeito

• A) da mutação constitucional, vedada no sistema jurídico brasileiro, vez que regido por Constituição rígida, que apenas pode

ser alterada pelos mecanismos nela previstos.

• B) da mutação constitucional, permitida no sistema jurídico brasileiro sob certas condições, podendo ser concretizada mediante interpretação judicial.

• C) da mutação constitucional, permitida no sistema jurídico brasileiro desde que fundada em tratados internacionais firmados

pela República Federativa do Brasil.

• D) do ato normativo emanado do poder constituinte reformador, disciplinado pela Constituição Federal vigente no âmbito das

normas sobre processo legislativo.

• E) da interpretação constitucional, atividade voltada a desvendar o sentido da norma constitucional.
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Direito Constitucional / Constituição / Poder Constituinte

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

Q24.

Promulgada uma nova Constituição, elaborada por representantes eleitos pelo povo, dá-se início a uma nova ordem jurídica, que

enseja a

• A) inexistência das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriormente vigentes, sendo necessário dar início a uma

nova estrutura normativa.

• B) revogação das normas infraconstitucionais anteriormente vigentes, dando-se prazo para que o Legislativo dê início à

produção de normas gerais, possibilitando que se inicie o processo legislativo nos demais entes federados.

• C) inconstitucionalidade superveniente da legislação constitucional e infraconstitucional anteriormente vigente, independentemente de seu conteúdo.

• D) possibilidade de coexistência da nova ordem constitucional com a Constituição anterior, naquilo em que a nova Carta não

tiver disposto, numa dinâmica de suprir lacunas.

• E) possibilidade de recepção de atos normativos anteriormente vigentes que não sejam incompatíveis materialmente com a

nova Constituição promulgada, de acordo com a qual passarão a ser interpretados.
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Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das Normas Constitucionais

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q25.

Em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, são destinatários das normas constitucionais que dispõem sobre

esses direitos:

• A) as Entidades autárquicas.

• B) os Órgãos do Poder Executivo.

• C) as Entidades paraestatais.



• D) os Particulares.

• E) os Órgãos do Poder Judiciário.
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Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional

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

Q26.

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

tanto o intérprete

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

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

princípios interpretativos.

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

sentido que lhe dê maior eficácia.

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

normas constitucionais para orientação do sentido a prevalecer.

• E) demanda interpretação com base no princípio da unidade, a fim de identificar a única interpretação válida para o caso.
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Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios Fundamentais

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q27.

Segundo o artigo 4o da Constituição Federal brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações interna

cionais por diversos princípios, NÃO sendo um desses princípios a

• A) garantia do desenvolvimento nacional.

• B) independência nacional.

• C) autodeterminação dos povos.

• D) não intervenção.

• E) concessão de asilo político.
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Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q28.

A iniciativa popular é uma forma de participação popular e um direito político consistente na possibilidade de

• A) opinar sobre projetos de lei a serem votados pelo Congresso Nacional em matérias polêmicas, assim consideradas as que

obtenham aprovação por quórum qualificado em ambas as casas legislativas.

• B) decidir, de forma vinculante, sobre lei já aprovada pelo Congresso Nacional, desde que aprovada por dois terços dos

senadores.

• C) apresentar, à Câmara dos Deputados, projeto de lei, desde que subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado

nacional, distribuído por, pelo menos, cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um

deles.

• D) revogar mandato eletivo de parlamentar, federal ou estadual, desde que não tenha havido procedimento relativo a falta por

ele praticada na casa legislativa de origem.

• E) apresentar, ao Senado Federal, projeto de lei ordinária ou complementar subscrito por, no mínimo, cinco décimos por

cento do eleitorado nacional.
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Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União



Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q29.

Sobre as competências em matéria legislativa na Federação brasileira, no que se refere à legislação concorrente,

• A) inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas

peculiaridades.

• B) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.

• C) é de competência da União o estabelecimento de normas gerais, podendo ainda exercer competência suplementar caso

inexista lei estadual ou distrital sobre a matéria.

• D) a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

• E) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados.
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Q30.

Considere que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha aprovado projeto de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal,

de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, para o fim de condicionar a instauração de ação penal contra os Deputados Distritais,

por crime comum cometido antes da diplomação, à prévia autorização da casa legislativa. À luz da Constituição Federal, a

exigência contida na norma distrital

• A) apenas poderia ter sido imposta mediante lei ordinária federal, tendo em vista que cabe privativamente à União dispor

sobre matéria processual-penal.

• B) não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, uma vez que, pela Constituição Federal,

não cabe condicionar a instauração de ação penal contra membro do Poder Legislativo à autorização prévia da Casa à

qual pertença.

• C) não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça

decidir sobre o recebimento da denúncia sem prévia manifestação do Poder Legislativo.

• D) foi imposta mediante edição de ato normativo juridicamente adequado, uma vez que se trata de condição simétrica àquela

contida na Constituição Federal em relação aos Deputados Federais.

• E) apenas poderia ter sido imposta se a proposta fosse de iniciativa parlamentar, não tendo o Governador legitimidade para

apresentá-la.
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Q31.

A Constituição Federal estabelece que a fiscalização do Município será exercida pelo

• A) Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas competente, e pelos sistemas

de controle interno do Poder Executivo Municipal.

• B) Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas competente, e pelos sistemas

de controle interno do Poder Legislativo Municipal.

• C) Tribunal de Contas competente, mediante controle externo, com o auxílio do Poder Legislativo Municipal, e pelos sistemas

de controle interno do Poder Executivo Municipal.

• D) Tribunal de Contas competente, mediante controle externo, com o auxílio do Poder Executivo Municipal, e pelos sistemas

de controle interno do Poder Legislativo Municipal.

• E) Poder Judiciário, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas competente, e pelos sistemas de controle

interno do Poder Legislativo Municipal.
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Q32.

Considere:

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

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

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

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

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

• A) I e III.

• B) II.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I, II e IV.
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Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q33.

A respeito da responsabilização do Presidente da República por crimes de responsabilidade, nos termos da Constituição da

República Federativa do Brasil e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

• A) se decorrido o prazo de 120 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo

do regular prosseguimento do processo.

• B) em relação ao juízo de admissibilidade, a acusação contra o Presidente da República deve ser admitida por 3/5 da Câmara

dos Deputados.

• C) ao acusado é assegurado o direito à defesa prévia ao ato de recebimento da denúncia por parte do Presidente da Câmara

dos Deputados.

• D) o Presidente ficará suspenso de suas funções após admitida a acusação pela Câmara dos Deputados.

• E) a defesa tem, em regra, direito de se manifestar após a acusação e o interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória.
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Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q34.

Considere as seguintes atribuições dos órgãos do poder, no sistema constitucional vigente:

I . Tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas dentro de sessenta dias após a abertura da

sessão legislativa.

II . Fixação do subsídio dos Ministros de Estado.

III . Aprovação, por maioria absoluta e por voto secreto, da exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do

término de seu mandato.

IV . Extinção de cargos públicos vagos da administração federal.

De acordo com a Constituição Federal, trata-se de atribuições, respectivamente,



• A)

• B)

• C)

• D)

• E)
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q35.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho possuem competência para

processar e julgar, originariamente,

• A) a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a falta de norma regulamentadora de atribuição de órgão,

entidade ou autoridade federal disser respeito a matérias sujeitas à sua jurisdição.

• B) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

• C) os conflitos de atribuição entre órgãos da Administração federal e órgãos jurisdicionais nas matérias sujeitas à sua jurisdição.

• D) seus próprios membros, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.

• E) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias nas matérias sujeitas à sua

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

Q36.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

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

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

• C) o crime político.

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

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

contrariar tratado ou lei federal.
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Q37.

Considere:

I. Supremo Tribunal Federal.

II. Conselho Nacional de Justiça.

III. Tribunais Militares.

IV. Tribunais de Contas.

Nos termos da Constituição Federal, são órgãos do Poder

Judiciário o constante em

• A) I, II, III e IV.

• B) I, II e III, apenas.

• C) I, II e IV, apenas.

• D) I, apenas.

• E) II, III e IV, apenas.
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Q38.

Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério

Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

• A) não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo

tal prerrogativa aos procuradores da autarquia federal incumbida dessa defesa.

• B) o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de

normas de orientação para a padronização da atuação jurídica da instituição.

• C) a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por

sentença judicial transitada em julgado.

• D) possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de

impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.

• E) a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos

três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
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Q39.

Considere as seguintes atribuições, à luz da disciplina constitucional da segurança pública: 

 

 

 

I. Funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares; 

 

 

II. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública;



 

 

III. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 

fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 

 

 

 

Referidas atribuições incumbem, respectivamente,

• A) I – à polícia federal; II – às polícias militares; e III – à polícia rodoviária federal.

• B) I – às polícias civis, incluída a competência da União; II – à polícia federal; e III – às polícias militares.

• C) I – às polícias civis, incluída a competência da União; II – às polícias militares; e III – à polícia federal.

• D) I − às polícias civis, ressalvada a competência da União, em relação à qual cabe à polícia federal exercer com exclusividade as funções de polícia

judiciária; II – às polícias militares; e III – à polícia federal.

• E) I - às polícias civis, ressalvada a competência da União, em relação à qual cabe à polícia federal exercer com

exclusividade as funções de polícia judiciária; II – à polícia rodoviária federal; e III – às polícias militares.
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Q40.

Sobre a repartição de receitas tributárias, conforme a Constituição Federal, os

• A) Municípios participam da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, em 50% do montante

relativo aos veículos licenciados em seus territórios.

• B) Estados e Distrito Federal participam da arrecadação do Imposto sobre a Renda, em 20% do montante relativo aos fatos

geradores ocorridos em seus territórios.

• C) Municípios participam da arrecadação do Imposto sobre Transmissão de Bens Causa Mortis e Doações, em 20% do

montante relativo aos fatos geradores ocorridos em seus territórios.

• D) Estados, Distrito Federal e Municípios não participam da arrecadação do Imposto sobre a Renda.

• E) Municípios participam da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em 10% do montante relativo aos fatos geradores ocorridos em seus

territórios.
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Q41.

À luz da Constituição Federal, é permitido ao Município, na implementação de políticas públicas voltadas à educação, à cultura

e ao desporto,

• A) destinar recursos públicos para a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental, aos que demonstrarem

insuficiência de recursos, como alternativa aos cursos regulares oferecidos pela rede pública na localidade da residência

do educando.

• B) vincular a fundo de fomento à cultura até seis décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de

programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos

sociais não relacionados diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

• C) organizar, por meio de Decreto do chefe do Executivo, o sistema de cultura municipal, em regulamentação à lei federal que

cria o Sistema Nacional de Cultura.

• D) destinar recursos públicos para a promoção prioritária do desporto de alto rendimento, como mecanismo de fomento a

práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um.

• E) oferecer ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino

fundamental e assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de

aprendizagem.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q42.

Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle

de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da

Administração pública sob o prisma da

• A) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.

• B) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre

se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.

• C) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.

• D) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que

devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.

• E) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela

Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.
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Q43.

São exemplos de órgãos da Administração pública direta:

I. Partidos Políticos e Congresso Nacional.

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

III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos.

IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo.

V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II e III.

• C) II e IV.

• D) IV e V.

• E) I e V.
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Q44.

As pessoas jurídicas que integram a Administração indireta, independentemente de sua natureza jurídica, submetem-se aos

princípios que regem a Administração pública. No que se refere à relação com a Administração direta,

• A) os entes que integram a Administração indireta possuem personalidade jurídica própria e são dotados de autogestão e

autoadministração, não obstante possa haver dependência financeira.

• B) os atos editados pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração indireta sujeitam-se à anulação

ou revogação pela Administração Central, de ofício ou a pedido, como expressão do poder de tutela.

• C) as empresas estatais submetidas ao regime jurídico de direito privado não se sujeitam ao poder de tutela da Administração

central, sendo independentes administrativa, orçamentária e financeiramente.

• D) as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, quando integrantes da Administração 

indireta, submetem-se ao poder de tutela da Administração central e, portanto, ao controle finalístico exercido pela mesma,



possibilitando o desfazimento de atos que violem a legalidade.

• E) as autarquias, como pessoas jurídicas de direito público, admitem a revisão de seus atos diretamente pela Administração

central, desde que seja constatado vício de legalidade ou desvio de finalidade, como decorrência lógica do poder de tutela.
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Q45.

Em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, considere:

I. A empresa pública poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações.

I I . A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade,

ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto social.

I I I . A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e

controle interno que abranjam, entre outros aspectos, auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

IV. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista é livre, devendo apenas ser dada ciência à Comissão

de Valores Mobiliários (CVM).

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e I I .

• B) I I e I I I .

• C) I I[ I e IV.

• D) I, I I e IV.

• E) I, I I e I I I
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Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q46.

Os órgãos públicos que integram a organização administrativa, na qualidade de “centros de competência para desempenho de

funções estatais”,

• A) encontram-se presentes na estrutura descentralizada da Administração pública e configuram polos de deci

sões emitidas por agentes públicos que se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências daquelas

advindas.

• B) são representados por agentes públicos, mas não se confundem com estes, pois as consequências e conquistas são

atribuídas àquelas unidades de competência e, em consequência, às pessoas jurídicas que elas integram.

• C) possuem personalidade jurídica própria, mas não dispõem de autonomia, já que dependem de autorização do comando da

pessoa jurídica que integram.

• D) exercem os poderes inerentes à Administração pública, à exceção do poder de polícia, restrito à Administração Central,

porque indelegável em qualquer de suas vertentes ou facetas.

• E) são estruturas típicas de uma Administração pública que se organiza de forma desconcentrada, que constitui entes ou

órgãos dotados de personalidade jurídica própria, para desempenho de competências específicas e constantes da lei

autorizativa de sua criação.
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Q47.



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

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

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

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

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

exclui esses atos do âmbito do controle judicial.

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

dos mesmos.

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

da comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q48.

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

respeitados os direitos adquiridos, a Administração

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

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

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

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

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

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo

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

Q49.

Uma autarquia responsável pela execução de serviços rodoviários concedeu uma gratificação para determinado segmento de

servidores. Um pequeno grupo de servidores de outro setor da autarquia requereu administrativamente a concessão da mesma

gratificação. O servidor que apreciou o pleito estava substituindo a autoridade competente e entendeu por dar provimento ao

requerimento. Findas as férias da autoridade competente, esta retornou às suas funções e identificou a decisão de seu

substituto. Constatado que contrariava a legislação vigente,

• A) a autoridade competente deverá anular a decisão proferida, tendo em vista o vício de legalidade verificado, como

expressão do poder de revisão dos atos administrativos.

• B) a autoridade competente deverá identificar se será melhor para os usuários do serviço que a decisão seja anulada,

podendo, em caso negativo, convalidar o ato administrativo.

• C) o ato administrativo proferido será necessariamente submetido à análise revisional da autoridade competente, porque provisório, assim como todos os

demais de conteúdo decisório proferidos pelo substituto, para anulação ou convalidação.

• D) caberá a revogação da decisão proferida, tendo em vista que os atos administrativos de cunho constitutivo somente podem

ser proferidos pela autoridade titular do cargo competente.

• E) a revisão do ato administrativo deverá ser requerida por meio judicial, tendo em vista que a autoridade que o proferiu era

competente na ocasião.

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

Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder

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

Q50.

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

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

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

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



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

havido abuso de poder. A alegação do comerciante

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

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

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

cria delimitar a esfera de competências e prerrogativas das mesmas.

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

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

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

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

não constantes expressamente de lei.

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

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

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

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

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q51.

O exercício do poder normativo pelos entes públicos configura

• A) atuação que abrange a edição de decretos regulamentares sem inovação de mérito em face da lei regulamentada, embora

também permita a edição de decretos autônomos em situações expressamente previstas.

• B) expressão do princípio da supremacia do interesse público, pois admite que o Executivo possa editar atos normativos

quando houver omissão, voluntária ou involuntária, da legislação.

• C) corolário do princípio da eficiência, tendo em vista que a agilidade da atuação do Executivo permite a edição de decretos

para disciplinar a situação dos administrados de forma mais aderente à efetiva necessidade dos mesmos.

• D) manifestação do princípio da legalidade, tendo em vista que a edição de decretos pelo Executivo se dá tanto pela edição

de decretos regulamentares quanto para a edição de decretos autônomos, de caráter geral e abstrato, para suprir lacunas

da lei.

• E) expressão dos princípios da celeridade e da eficiência, pois tem lugar para viabilizar a edição de decretos que veiculem

soluções para casos concretos, diante da inexistência de previsão legal a respeito.

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

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

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

Q52.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.

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

Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC

Q53.



Entre os poderes próprios da Administração, decorrentes do regime jurídico administrativo que lhe atribui determinadas prerrogativas e sujeições, insere-se o

poder disciplinar, que

• A) possui, como uma das suas manifestações, o poder-dever de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, comportando alguma

margem de discricionariedade no que concerne à dosimetria das sanções.

• B) também alcança os particulares que não possuem vínculo laboral ou contratual com a Administração, coibindo condutas

nocivas ou perigosas, como expressão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

• C) corresponde ao poder dos superiores de proferir ordens a seus subordinados, constituindo expressão da hierarquia, excluídas as aplicações de

penalidades, que se inserem no bojo do poder sancionador.

• D) constitui o poder de organizar as atividades administrativas, mediante expedição de instruções, portarias, ordens de serviços e outros atos infralegais,

decorrendo do poder normativo, exercido nos limites da lei.

• E) corresponde à parcela do poder de polícia exercido preventivamente pela Administração, disciplinando o exercício de atividades de particulares que

ensejem risco à segurança, saúde ou incolumidade pública.

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

Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - TRIBUTAçãO / CLDF / 2018 / FCC

Q54.

Suponha que o Chefe do Poder Executivo, valendo-se das competências que lhe são conferidas pela Constituição da República,

pretenda proceder a uma grande reorganização administrativa. Para tanto, editou decreto, invocando seu poder regulamentar,

detalhando a aplicação de diploma legal que criou Secretarias e órgãos públicos, aproveitando o mesmo diploma para extinguir

determinados cargos criados pela mesma lei. Nesse caso, o chefe do Poder Executivo, ao editar tal decreto,

• A) valeu-se do poder regulamentar de forma legítima, desde que não inove em matéria de reserva de lei, podendo, com base

no poder normativo, extinguir os cargos por decreto, desde que vagos.

• B) exerceu, legitimamente, seu poder regulamentar para dispor sobre matéria de organização e funcionamento da Administração, que inclui a criação e

extinção de cargos, desde que sejam de livre provimento.

• C) poderia invocar seu poder normativo, descabendo falar em poder regulamentar, o que, contudo, apenas autoriza a edição

de decretos autônomos para extinção dos cargos se extintos, pelo mesmo ato, os órgãos correspondentes.

• D) somente poderá extinguir os cargos mediante decreto regulamentar na hipótese de ter a lei regulamentada previsto expressamente tal delegação

legislativa, eis que se trata de matéria de reserva de lei formal.

• E) não pode dispor sobre o tema mediante decreto, a pretexto de exercer seu poder regulamentar, eis que matéria de organização e funcionamento da

Administração é reservada à lei, cuja iniciativa privativa é do Chefe do Executivo.

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

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

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC

Q55.

A atuação da Administração no exercício do poder de polícia, de acordo com os limites do regime jurídico administrativo que a

informa,

• A) é dotada de exigibilidade, representada por meios indiretos de coerção, como aplicação de multa, e, quando expressamente previsto em lei, de auto-

executoriedade, que autoriza a Administração a por em execução suas decisões, sem

necessidade de ordem judicial.

• B) corresponde a atividades de natureza negativa, impondo aos particulares vedações ou restrições no exercício de seus

direitos em prol do interesse público, daí porque as atividades positivas, como concessão de licenças e autorizações,

escapam a tal atuação, configurando prestação de serviço público.

• C) é exercida exclusivamente mediante atos materiais praticados pela Administração, de conteúdo preventivo ou repressivo,

não abrangendo os atos normativos que estabeleçam, em caráter geral e impessoal, restrições ou limitações ao exercício

de atividades privadas.

• D) é exercida nos limites e condições autorizados por lei, o que significa que não comporta margem de discricionariedade

pela Administração, correspondendo a atos materiais de natureza vinculada e sempre de cunho repressivo.

• E) corresponde apenas à polícia judiciária, responsável pela repressão de crimes e proteção à segurança e à ordem pública,

sendo as restrições e limitações às atividades econômicas impostas aos particulares campo reservado à atividade de

regulação estatal.
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Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q56.

Durante a execução de uma obra de construção de rodovia que contempla a implantação de um acesso para um bairro vizinho,

considerado estratégico em razão da interligação com a zona industrial do município, algumas casas da região foram

interditadas em razão do surgimento de rachaduras internas e externas, que demonstram danos estruturais nos imóveis. A

empresa responsável pela execução das obras e pela posterior exploração da mesma é uma empresa pública estadual, que

afirma não ter havido qualquer ação de seus funcionários que pudesse ter causado os danos verificados. Diante desse cenário,

• A) a empresa estatal não poderá ser responsabilizada, salvo se comprovada culpa de seus funcionários, já que não se submete à modalidade objetiva de

responsabilidade.

• B) cabe à empresa estatal o integral ressarcimento dos danos causados às residências, seja em função do vínculo estatutário, seja porque a

responsabilidade objetiva prescinde de demonstração de nexo causal e culpa dos agentes.

• C) deverá a empresa estatal responder objetivamente pelos danos causados, desde que fique demonstrado que foi um de

seus funcionários públicos, detentores de vínculo estatutário, que deu causa aos danos.

• D) não é necessária a comprovação de culpa ou de nexo de causalidade, desde que concretamente comprovados os danos,

para que a empresa seja responsabilizada objetivamente.

• E) é indispensável demonstrar o nexo de causalidade entre os danos concretos sofridos pelos moradores e a ação ou omissão dos agentes públicos, para

responsabilização da empresa pública.

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

Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q57.

Diante de uma situação em que um particular tenha desistido de alienar seu terreno ao poder público e que este precise de um

imóvel naquelas imediações para construir uma unidade de saúde diante de estudos que demonstram alta demanda pelo

serviço, a Administração pública

• A) deverá localizar outro terreno que se preste às finalidades pretendidas, procedida nova avaliação, e apresentar proposta

de compra ao proprietário.

• B) poderá, conforme previsto na legislação, ocupar o terreno do particular, independentemente de autorização,

providenciando, após, a edição de decreto de declaração de utilidade pública.

• C) poderá desapropriar o terreno do particular, pelo valor de mercado apurado em regular avaliação, sem prejuízo de poder

optar por outro imóvel para alienação voluntária pelo proprietário.

• D) poderá instituir servidão administrativa para instalação da unidade de saúde, esta que exige destituição da titularidade do

domínio do proprietário original.

• E) deverá instituir servidão administrativa ou limitação administrativa, institutos que permitem a intervenção na propriedade

privada, mas não ensejam destituição de domínio por parte do poder público.

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Administrativo

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q58.

As decisões do Tribunal de Contas

• A) perfazem coisa julgada, prejudicando a rediscussão da questão no âmbito do Poder Judiciário, ainda que acerca de vício

no devido processo.

• B) que imputem débito têm força de título executivo, podendo ser executadas em juízo.

• C) que determinem diretamente a sustação de execução contratual não necessitam de comunicação ao Poder Legislativo.

• D) podem ser revistas por apelação dirigida ao Poder Legislativo.

• E) podem ser revistas por apelação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça.

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Legislativo



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

Q59.

Considere duas situações hipotéticas:

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

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

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

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

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

Administração pública.

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

que exorbitem do poder regulamentar.

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

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

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

legislativo.
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Direito Administrativo / Controle da administração pública / Judicial

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q60.

O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de

determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

• A) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito

público, o que exclui as empresas estatais.

• B) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito

público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.

• C) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos,

apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.

• D) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de

finalidade.

• E) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida

associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.

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

Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q61.

Uma praça pública localizada na periferia de determinado município está sendo utilizada como área de lazer exclusiva de um

grupo de moradores de um condomínio horizontal vizinho. Providenciaram a construção de muro em volta da praça e a

instalação de um acesso próprio para os moradores. A associação de moradores conserva o local, que está preservado. Durante

fiscalização regular, a Prefeitura identificou essa ocupação, tendo noticiado no local, a um representante da associação, a

necessidade de reversão do uso irregular. Os moradores vizinhos que estão utilizando o terreno

• A) deverão reverter as obras que impediram o uso público do bem, considerando que se trata de bem de uso comum do

povo, não cabendo exclusividade de uso a eles na forma como ocorrido.



• B) podem regularizar sua situação, pleiteando ao Município a outorga de contrato de permissão de uso remunerado,

considerando que a destinação do local foi mantida.

• C) precisam pleitear um instrumento que legitime sua ocupação, desde que demonstrado que o uso é compatível com a

finalidade do imóvel e que se enquadram em hipótese de inexigibilidade de licitação.

• D) podem continuar a utilizar, dado que se trata de bem de uso comum do povo, disponível a eles, devendo, portanto, ser

formalizado procedimento de dispensa de licitação.

• E) devem solicitar a outorga de concessão de uso ou de permissão de uso remuneradas, na medida em que despendem

recursos para a conservação da área, o que lhes conferirá caráter oneroso.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Princípios e classificação

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

Q62.

Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

• A) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada

quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.

• B) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa

privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.

• C) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção

inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.

• D) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à

iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

• E) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram

a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro

conceito, alternativamente.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995)

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q63.

A previsão da possibilidade de concessionária de serviços públicos explorar outras receitas durante a execução de contrato de

concessão comum ou de concessão patrocinada

• A) configura mecanismo preferencial ao reequilíbrio econômico-financeiro, de forma que este só pode ser exigido se atingido

o potencial máximo de exploração de receitas alternativas ou acessórias.

• B) se presta a substituir a contraprestação nos contratos de parceria público-privada que não sejam integralmente

remunerados por tarifa.

• C) implica assunção de responsabilidade pelo poder concedente pela realização das receitas alternativas inerentes aos

contratos, sob pena de reequilíbrio econômico-financeiro.

• D) não demanda expressa previsão contratual, considerando que se insere dentre as faculdades inerentes à exploração do

serviço público sob o regime de concessão comum.

• E) deve constar previamente do edital de licitação, bem como do contrato decorrente desse procedimento, mas não afasta a

possibilidade de configuração de hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro diante da materialização de eventos que

interfiram nessa equação.
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Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

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

Q64.

Considere que o Município tenha instaurado um procedimento licitatório para contratação de serviços de limpeza em escolas da

rede pública e que, transcorrido o prazo estabelecido no edital, não tenham se apresentado interessados em participar do

certame. Diante de tal situação, o Município procedeu à contratação direta de empresa para a realização do objeto da licitação

que restou frustrada. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993, tal conduta afigura-se



• A) legal, desde que a licitação, justificadamente, não pudesse ser repetida sem prejuízo para a Administração e tenham sido

mantidas todas as condições preestabelecidas na licitação deserta.

• B) ilegal, devendo a Administração repetir o procedimento licitatório tantas vezes quantas necessárias para a contratação dos

serviços, vedada a contratação direta.

• C) ilegal, eis que a licitação somente poderia ser dispensada se, instaurado novo certame com as mesmas condições do

anterior, este também viesse a ser deserto.

• D) legal apenas se configurada situação emergencial, limitada a contratação ao prazo máximo de 90 dias.

• E) ilegal, admitindo-se, contudo, a instauração de procedimento simplificado para a contratação, com redução do preço

estimado em até 30% em relação ao orçado pela Administração.

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

Direito Administrativo / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q65.

Determinada Secretaria de Administração municipal precisa adquirir projetores multimídia para instalação nos auditórios das

diversas secretarias, bem como no centro de convenções recentemente concedido para exploração pela iniciativa privada. A

aquisição desse material

• A) deve ser feita mediante inexigibilidade de licitação, tendo em vista que a especificação técnica pouco usual impede a

competitividade entre potenciais interessados.

• B) pode ser feita por meio de dispensa de licitação individualizadamente, ou seja, considerado cada destino de instalação e

observado o limite legal de R$ 8.000,00.

• C) pode ser feita por meio de pregão presencial ou concorrência, vedada a realização de pregão eletrônico, em razão da

necessidade de exigência de amostra pelos licitantes.

• D) deve ser feita por meio de concorrência, em razão da natureza atípica dos bens, cuja complexidade de especificação

recomenda o estabelecimento de requisitos de habilitação técnica para a contratação.

• E) pode ser feita por meio de pregão, eletrônico ou presencial, em sendo possível a especificação e descrição objetiva dos

itens pretendidos, justificando-se tecnicamente eventual descrição não usualmente praticada.

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

Direito Administrativo / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q66.

Suponha que, na vigência de ata de registro de preços relativa a itens de material hospitalar, tenha sobrevindo uma significativa

redução dos preços praticados no mercado em relação aos itens registrados. Diante de tal cenário,

• A) apenas os órgãos participantes estarão obrigados a adquirir os itens registrados, podendo aqueles que tiverem aderido à

ata optar pela não aquisição dos quantitativos estimados de forma a obter contratações mais vantajosas em outro certame.

• B) caberá ao órgão gerenciador convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no

mercado, e aqueles que não aceitarem a redução serão liberados do compromisso de fornecimento sem aplicação de

penalidades.

• C) o órgão gerenciador poderá cancelar a ata de registro de preços, como alternativa jurídica para liberar os participantes da

obrigação de adquirir os quantitativos indicados, salvo se reservados os correspondentes recursos orçamentários quando

da abertura do procedimento.

• D) o órgão gerenciador poderá desconsiderar o preço dos fornecedores registrados e convocar os integrantes do cadastro de

reserva para efetuarem o fornecimento pelo preço arbitrado de acordo com a média de mercado apurada.

• E) o fornecedor registrado poderá declinar do direito adquirido ao fornecimento dos quantitativos indicados pelo preço

registrado, hipótese em que o órgão gerenciador fica obrigado a efetuar a prorrogação automática da vigência da ata.

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

Direito Administrativo / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei Federal n° 12.462, de 4 de agosto de 2011)

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q67.



A cidade “X” pretende fazer um show especial para comemorar 100 anos da sua fundação e para esse show pretende contratar

o famoso cantor “S”, consagrado pela opinião pública, e a famosa dupla sertaneja “Y” também consagrada pela opinião pública.

Nesse caso, considerando que a contratação de “S” ocorrerá diretamente e a da dupla “Y” por meio de empresário exclusivo, a

licitação para

• A) ambas as contratações é obrigatória.

• B) ambas as contratações é dispensável.

• C) a contratação de “S” é inexigível e da dupla “Y” é dispensável.

• D) a contratação da dupla “Y” é inexigível e de “S” é dispensável.

• E) ambas as contratações são inexigíveis.

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

Direito Administrativo / Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações posteriores)

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

Q68.

Para que a construção e operação de um novo ramal ferroviário para transporte de passageiros possam ser contratados por

meio de parceria público privada é necessário observar, dentre outros requisitos, que

• A) os custos da obra sejam exclusivamente suportados pelo concessionário, que deve se remunerar integralmente pela

exploração do serviço no âmbito de uma concessão patrocinada.

• B) o valor originalmente cobrado dos usuários como tarifa nas concessões comuns seja custeado pelo poder concedente sob

a forma de contraprestação.

• C) a repartição de riscos entre as partes estabeleça a qual delas será atribuído o custo pelas obras de implantação, sendo

necessariamente dever do concessionário a realização material das mesmas.

• D) haja contraprestação paga pelo poder concedente, devida somente após o início da prestação dos serviços, cuja utilização

também deverá ser objeto de remuneração por meio de tarifa cobrada dos usuários no âmbito de uma concessão patrocinada.

• E) haja previsão de receitas acessórias ou complementares em favor do concessionário para que seja viável manter o

equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem onerar demasiadamente o valor da tarifa.

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

Direito Administrativo / Convênios e contratos de repasse (Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007)

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

Q69.

Suponha que o Município pretenda atuar em conjunto com o governo estadual para implementação de um programa de apoio à

população afetada por fortes chuvas ocorridas na região metropolitana, com a remoção de famílias das áreas de risco e execução de obras emergenciais para

evitar deslizamentos. Para tanto, o Estado está disposto a disponibilizar recursos financeiros

destinados às referidas ações, inseridas no orçamento da Defesa Civil, que seriam executadas pelo Município. O instrumento

jurídico adequado para viabilizar essa colaboração consiste em

• A) contrato de gestão, como forma de delegação de competências e obrigações do Estado ao Município, que atua

diretamente ou por intermédio de organizações sociais devidamente qualificadas.

• B) consórcio público, destituído de personalidade jurídica, porém com capacidade para assumir obrigações de natureza

orçamentário-financeiras.

• C) convênio, com a conjugação de esforços envolvendo interesses convergentes e aplicação dos recursos nas ações

constantes do correspondente plano de trabalho.

• D) termo de parceria, admitindo-se a aplicação dos recursos estaduais apenas em ações de responsabilidade deste ente e

vedada a remuneração de pessoal.

• E) protocolo de intenções, que limita as transferências ao exercício em curso, podendo ser convolado em contrato de rateio

para repasse nos exercícios subsequentes.

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

Direito Administrativo / Consórcios públicos (Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005)

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC



Q70.

Suponha que diferentes municípios integrantes de uma mesma região pretendam se associar para a gestão integrada de

serviços públicos, com mútua colaboração e objetivando o rateio das tarifas cobradas pelos serviços disponibilizados de forma a

viabilizar os investimentos correspondentes. Aventaram, então, a instituição de um Consórcio Público. Entre os instrumentos/institutos jurídicos que podem ser

manejados, com base na legislação e normatização de regência, para o atingimento

das finalidades colimadas no contexto do que idealizaram, se insere o

• A) contrato de gestão, cuja ratificação, por lei de cada um dos entes públicos consorciados, enseja a celebração do

correspondente contrato de consórcio, nos termos do qual este último adquire personalidade jurídica própria.

• B) protocolo de intenções, cuja celebração depende de prévia aprovação legislativa e nos termos do qual são estabelecidas

as finalidades e área de atuação do consórcio, bem como a participação de cada consorciado no que concerne ao

montante da receita global auferida.

• C) contrato de rateio, que constitui o único instrumento que viabiliza a transferência de recursos dos consorciados para o

consórcio, este que, independentemente de sua natureza pública ou privada, configura pessoa jurídica distinta de seus

membros.

• D) convênio de cooperação, que somente pode ser firmado com a participação de concessionária privada e a partir do qual é

instituído consórcio com personalidade jurídica de direito público, que passa a ser integrante da Administração indireta dos

consorciados.

• E) contrato de programa, celebrado subsequentemente à constituição do consórcio público e que disciplina a relação entre os

consorciados, que podem ser entes públicos ou privados, fixando os objetos e metas para a mútua cooperação e a

correspondente participação de cada qual nas receitas e despesas.

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

Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e alterações posteriores)

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC

Q71.

De acordo com o que dispõe a Lei federal nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal, aplicada ao

Distrito Federal por força da Lei distrital nº 2.834, de 2001, a competência dos órgãos públicos

• A) não pode ser delegada, salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas, em caráter temporário, não

importando renúncia da autoridade delegante, que continua exercendo a competência concomitantemente.

• B) pode ser objeto de delegação, parcial ou total, apenas a órgãos subordinados hierarquicamente e vedada a delegação da

competência para decisão de recursos.

• C) não pode ser objeto de avocação, salvo em relação à anulação de atos eivados de vício, cuja revisão independe da

interposição de recurso, podendo ser procedida de oficio.

• D) deve ser exercida nos limites cometidos por lei, o que não impede a delegação de competência exclusiva do órgão, por

diploma infralegal, a órgão hierarquicamente superior.

• E) é irrenunciável, o que não impede a delegação, nas hipóteses previstas em lei, expressamente vedada em relação a

edição de atos de caráter normativo.

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

Direito Administrativo / Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012)

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q72.

Suponha que determinado cidadão tenha protocolado pedido de informação, invocando a Lei de Acesso à Informação (Lei

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), perante autarquia municipal, solicitando informações sobre os projetos constantes em

seu planejamento estratégico, bem como sobre os indicadores estabelecidos para aferição das metas e resultados estabelecidos. A referida autarquia, contudo,

negou acesso à referida informação. À luz da legislação aplicável, tal conduta afigura-se

juridicamente legítima

• A) independentemente do eventual caráter sigiloso da informação, na medida em que a Lei de Acesso à Informação não

confere o direito subjetivo ao conhecimento de projetos, mas apenas de ações públicas concretas.

• B) na hipótese de se tratar de informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

• C) na hipótese de se tratar de autarquia que atue em atividades de ensino, eis que a Lei de Acesso à Informação apenas se

aplica a entidades prestadoras de serviço público.



• D) caso o interessado não decline as razões determinantes de sua solicitação, eis que tais esclarecimentos constituem

requisito necessário para o acesso à informação.

• E) caso referidas informações sejam consideradas privativas pelos dirigentes da autarquia, que detém a prerrogativa de

indeferir o pedido de acesso por razões de conveniência e oportunidade.

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

Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações posteriores)

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

Q73.

Funcionário de uma empresa prestadora de serviços de informática em um órgão da Administração direta municipal ofereceu ao

servidor responsável pela gestão do contrato gratificação periódica para que ele atestasse a boa execução dos serviços. Ocorre

que os serviços estavam efetivamente sendo bem executados, o que não impediu o servidor de aceitar a gratificação. A conduta

descrita

• A) indica a prática de ato de improbidade pelo servidor, mas não admite a extensão de responsabilidade ao particular, pois

não houve prejuízo ao erário, já que os serviços foram bem executados.

• B) não configura ato de improbidade por parte do servidor ou do particular, considerando que os serviços foram executados a

contento, não ensejando prejuízo ao erário.

• C) demonstra dolo por parte do servidor, tipificando ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, independentemente

da boa execução dos serviços, o que também não impede a aplicação de sanções ao particular que agiu em conjunto com

o servidor.

• D) pode implicar infração disciplinar e ilícito civil, mas não pode configurar ato de improbidade, diante da ausência de dolo e

de prejuízo ao erário, que recebeu os serviços adequadamente.

• E) implica a tipificação de ato de improbidade por parte do servidor, que agiu dolosamente para se enriquecer ilicitamente,

não cabendo responsabilização do particular, salvo na esfera criminal, pois não mantém qualquer vínculo com a

Administração.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

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

Q74.

Ao dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, a Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro está referindo-se à

• A) anterioridade legal.

• B) resilição.

• C) retroação da lei.

• D) repristinação.

• E) sub-rogação.

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

Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Naturais

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q75.

Anacleto tem 17 anos, é viciado em tóxicos e, por deficiência mental permanente, não exprime sua vontade de forma clara e

inteligível. Anacleto é

• A) relativamente incapaz em relação à idade e ao vício em tóxicos; absolutamente incapaz em relação à deficiência mental

permanente.

• B) relativamente incapaz em relação a todas as situações indicadas.

• C) pelas circunstâncias, absolutamente incapaz em relação a todas as situações narradas.

• D) relativamente incapaz em relação à idade; absolutamente incapaz em relação ao vício em tóxicos e à deficiência mental

permanente.



• E) relativamente incapaz em relação à idade e à deficiência mental permanente; capaz plenamente quanto ao vício em tóxicos, que representa somente um

problema de saúde pública.

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

Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Jurídicas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q76.

Ricardo, filantropo, pretende criar uma fundação dedicada ao fomento da cultura. Para instituí-la, deverá promover dotação

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. De acordo com o Código Civil, o ato de criação dessa fundação

poderá ser realizado

• A) por escritura pública ou testamento, desde que público.

• B) por instrumento particular.

• C) somente por escritura pública.

• D) somente por escritura pública ou testamento, inclusive o particular.

• E) somente por testamento.

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

Direito Civil / Das Pessoas / Domicílio

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

Q77.

Pimpão é um palhaço de circo itinerante. Para efeitos legais,

• A) o domicílio de Pimpão é o endereço do sindicato ou associação que represente sua categoria profissional.

• B) o domicílio de Pimpão é o endereço do circo constante em seu registro como pessoa jurídica.

• C) o domicílio de Pimpão é o último local em que Pimpão residiu.

• D) Pimpão não possui domicílio.

• E) o domicílio de Pimpão é o lugar em que Pimpão for encontrado com o circo.

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

Direito Civil / Dos Bens

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q78.

De acordo com o Código Civil, são bens públicos:

• A) os dominicais, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal,

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• B) os de uso comum do povo, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração

federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• C) os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal,

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• D) os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito privado, como objeto de direito pessoal, ou

real, de cada uma dessas entidades.

• E) os de uso comum do povo, apenas.

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

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q79.



No tocante aos negócios jurídicos,

• A) as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar

provadas, podendo porém supri-las a pedido expresso das partes.

• B) serão nulos os negócios jurídicos simulados, mas subsistirão os dissimulados, se válidos forem na substância e na forma.

• C) tanto os negócios jurídicos nulos como aqueles anuláveis são suscetíveis de confirmação, podendo convalescer pelo

decurso do tempo, se a invalidade se der por idade da pessoa.

• D) quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, não há possibilidade de validação do ato.

• E) é de 2 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do ato em que houver ocorrido coação, contado esse prazo

do dia em que a ameaça cessar.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidades

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

Q80.

João e Pedro, na qualidade de credores solidários, emprestaram a Ana a quantia de R$ 1.200,00. No entanto, o credor João

veio a falecer, deixando como herdeiros Mário e Carolina. Diante disso, é correto afirmar que

• A) cada herdeiro só terá direito a exigir e receber da devedora a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão

hereditário.

• B) cada herdeiro terá direito a exigir e receber da devedora, independentemente de autorização dos demais, a integralidade

do crédito.

• C) nenhum dos credores terá direito de exigir e receber da devedora a integralidade do crédito.

• D) enquanto algum dos credores solidários não demandar a devedora, não poderá esta, sob pena de multa, reali-zar o

pagamento.

• E) o débito automaticamente será reduzido à metade.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão

Fonte: ADVOGADO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q81.

Prevê o Código Civil brasileiro que, ocorrendo várias cessões do mesmo crédito,

• A) todas as cessões são nulas, uma vez que o referido diploma legal veda mais de uma cessão do mesmo crédito, em razão do princípio protetivo.

• B) prevalecerá a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.

• C) apenas a primeira cessão prevalecerá; as demais serão consideradas nulas, por expressa disposição legal.

• D) prevalecerá a última cessão, independentemente do valor, desde que formal e dentro das normas previstas no referido diploma legal.

• E) todas as cessões são anuláveis, uma vez que o referido diploma legal veda mais de uma cessão do mesmo crédito, em razão do princípio protetivo.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Adimplemento e Extinção

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

Q82.

Considere as afirmações abaixo a respeito da teoria do adimplemento substancial. 

 

 

 

I. Embora não esteja expressamente prevista na legislação, a jurisprudência, com base na doutrina, tem admitido esta 

teoria para evitar a rescisão do contrato. 

 

 

II. Foi expressamente prevista na legislação civil e sua adoção evita a resolução do contrato, quando ocorrer inadimplemento mínimo. 

 



III. Caso adotada, apesar de a obrigação contratualmente estabelecida não ter sido cumprida totalmente, se ela foi adimplida 

substancialmente, apenas se admitirá a resolução do contrato, mas impede a condenação em indenização por perdas e 

danos, se o devedor agiu de boa-fé. 

 

 

IV. Se adotada, não impedirá o credor de receber o que lhe é devido. 

 

 

V. Apesar de prevista em lei, com a vigência do Código Civil de 2002, foi abandonada, em razão da regra que impõe a 

observância da boa-fé. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) IV e V.

• C) I e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Inadimplemento

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

Q83.

Thaísa é dona de cão feroz que atacou e feriu Thiago. Thaísa

• A) somente indenizará Thiago se este comprovar que Thaísa agiu com dolo, provocando o ataque com manifesta intenção de

causar lesão.

• B) somente indenizará Thiago se este comprovar que Thaísa agiu com negligência ou imprudência na guarda do animal.

• C) será obrigada a indenizar Thiago ainda que se prove que tenha havido culpa exclusiva da vítima ou força maior.

• D) deverá ressarcir o dano causado pelo animal, a menos que prove culpa exclusiva de Thiago ou motivo de força maior.

• E) responderá subjetivamente pelo dano, não podendo alegar causa excludente do nexo de causalidade.
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Direito Civil / Dos Contratos em geral

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC

Q84.

Com relação aos contratos de adesão, de acordo com o Código Civil,

• A) são anuláveis as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• B) quando houver cláusulas ambíguas, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços.

• C) são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• D) são válidas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• E) quando houver cláusulas contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços.
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Direito Civil / Da Responsabilidade Civil

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q85.

No tocante à responsabilidade civil, considere: 

 

 

I. A indenização mede-se pela extensão do dano, mostrando-se irrelevante eventual desproporção entre a gravidade da



culpa e o dano sofrido, pois a reparação será fixada de acordo com as consequências concretas da conduta do agente 

ofensor. 

 

 

I I . O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a herança, por serem personalíssimos. 

 

 

I I I . Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a 

capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da 

convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que 

ele sofreu. 

 

 

IV. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das 

suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao 

prejudicado. 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, I I I e IV.

• B) I, I I e I I I .

• C) I I , I I I e IV.

• D) I e I I .

• E) I I I e IV.
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Direito Civil / Do Direito de Empresa / Do Empresário

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

Q86.

De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade

econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O mesmo diploma legal estabelece, contudo,

alguns requisitos, bem como vedações ou limitações ao exercício da atividade empresária e, nesse sentido,

• A) não considera empresário aquele que exerça profissão intelectual ou artística, ainda que o exercício constitua elemento de

empresa.

• B) obriga o empresário casado sob o regime da comunhão universal a obter outorga conjugal para alienar ou gravar bens que

integram o patrimônio da empresa.

• C) veda a realização de atividade científica sob o regime de empresa, obrigando que a mesma seja exercida, ainda que com

finalidade econômica, na forma de associação ou fundação.

• D) obriga a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, dispensando o registro

de filial, sucursal ou agência.

• E) aquele que estiver legalmente impedido de exercer atividade própria de empresário, ainda assim, se o fizer, responde

pelas obrigações contraídas perante terceiros.
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Direito Civil / Do Direito de Empresa / Da Sociedade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q87.

G e R são sócios da pessoa jurídica Tex, a qual, em razão da crise econômica, deixou de honrar compromissos com o fornecedor Xis, que requereu, em ação

de execução, a penhora dos bens de G e R. De acordo com o Código Civil, o pedido deverá ser

• A) indeferido, pois a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível com a decretação da falência.

• B) deferido, independentemente de qualquer requisito, pois os sócios respondem, em regra, direta e pessoalmente pelas

obrigações contraídas pela pessoa jurídica.

• C) deferido apenas se comprovado que Tex não possui recursos para pagamento do débito.

• D) indeferido, pois em nenhuma hipótese os sócios respondem pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica.



• E) deferido se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão

patrimonial.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Jurisdição e Ação

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q88.

Em relação à função jurisdicional, é correto afirmar:

• A) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, em nenhuma hipótese.

• B) A possibilidade jurídica da ação é uma das condições preliminares a serem observadas no atual CPC por ocasião da prestação jurisdicional, até mesmo

de ofício.

• C) É admissível a ação meramente declaratória, salvo se houver ocorrido a violação do direito.

• D) A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira

conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais

e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

• E) Compete à autoridade judiciária brasileira, em qualquer hipótese, o processamento e o julgamento da ação quando houver

cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, por sua ineficácia.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Partes e Procuradores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q89.

Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo

Código de Processo Civil, é correto afirmar:

• A) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os

honorários serão reduzidos pela metade.

• B) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os

procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.

• C) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da

data da publicação da sentença.

• D) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no

prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.

• E) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução

ou em ação autônoma.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q90.

Em relação ao juiz,

• A) responderá por perdas e danos, civil e diretamente, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo, fraude ou

culpa.

• B) poderá dilatar os prazos processuais, mas não alterar a ordem de produção dos meios de prova, que é peremptória e, se

desobedecida, acarretará a nulidade do ato.

• C) poderá, como regra, julgar por equidade e considerando os usos e costumes e princípios gerais do direito.

• D) deverá decidir o mérito da lide nos limites propostos pela parte, em princípio, podendo porém conhecer de questões não

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

• E) cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.



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

Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Atos Processuais

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q91.

No que se refere às intimações,

• A) serão elas feitas pelo correio quando frustrada a realização por oficial de justiça.

• B) presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

• C) podem ser feitas por edital, caso necessário, mas não por hora certa, pela natureza do ato processual.

• D) o juiz determinará, de ofício, aquelas intimações em processos findos ou pendentes, em qualquer hipótese.

• E) a parte arguirá sua nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por intempestivo

em caso de reconhecimento do vício.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Formação, Suspensão e Extinção do Processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q92.

Em relação à formação, suspensão e extinção do processo,

• A) durante a suspensão do processo é defesa a realização de qualquer ato processual, sem exceção, para proteção do

princípio da isonomia.

• B) considera-se proposta a ação quando a petição inicial for despachada pelo juiz, mas seus efeitos dependem quanto ao réu

de sua citação válida.

• C) se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz deve determinar a suspensão

do processo até que a justiça criminal se pronuncie; nesse caso, a ação penal deve ser proposta em até seis meses, sob

pena de cessação dos efeitos da suspensão.

• D) a extinção do processo sem resolução do mérito, por vício processual, dar-se-á de imediato; já a extinção com resolução

de mérito dar-se-á somente por sentença, observados o contraditório e a ampla defesa.

• E) suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Procedimento Comum

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q93.

Em relação às provas, o juiz

• A) apreciará a prova constante dos autos, na dependência do sujeito que a tiver promovido, sua idade e condição social,

cultural e econômica, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

• B) indeferirá, em decisão que prescinde de fundamentação, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

• C) deverá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe necessariamente o mesmo valor considerado no processo em que obtida

a prova.

• D) aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as

regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

• E) distribuirá livremente o ônus da prova, utilizando-se de sua discricionariedade, sem ressalvas legais.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Recursos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q94.



O recurso contra decisão dada por tribunal em meio a processo, sem prejuízo de seu andamento, é chamado

• A) agravo de instrumento.

• B) apelação.

• C) embargos de declaração.

• D) embargos de divergência.

• E) petição.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Diversas Espécies de Execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q95.

Em relação à execução por quantia certa,

• A) o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou

indisponibilidade.

• B) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 15%, a serem pagos pelo executado,

reduzindo-se esse valor a 5% em caso de pagamento integral no prazo de três dias.

• C) o executado será intimado para pagar a dívida em três dias, ou nomear bens suficientes à satisfação do crédito.

• D) se o oficial de justiça não encontrar o executado, devolverá o mandado em cartório, que intimará o exequente para indicar

bens à penhora.

• E) no prazo para oferecimento de embargos à execução, impreterivelmente, poderá o executado remir a execução pagando o

débito com os encargos e acréscimos legais.
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Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Embargos à Execução

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

Q96.

Anderson ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Paulo e seu irmão Renato, que foram regularmente citados pelo

correio, sendo que o Aviso de Recebimento − A.R. da carta de citação entregue a Paulo foi juntado aos autos no dia 02/08/2017

e o A.R. da carta de citação entregue a Renato foi juntado aos autos em 08/08/2017. Nesse caso, considerando que os

executados são representados por advogados distintos, o prazo para Paulo opor embargos à execução

• A) será contado em dobro, considerando-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento da sua

própria carta de citação.

• B) não será contado em dobro, considerando-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento da sua

própria carta de citação.

• C) será contado em dobro, considerando-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de

citação de Renato.

• D) não será contado em dobro, considerando-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta

de citação de Renato.

• E) será contado em dobro, considerando-se dia do começo a data em que recebida a carta de citação, independentemente da

data da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento.
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Direito Processual Civil / Da tutela provisória

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q97.

De acordo com o disposto no Código de Processo Civil,

• A) não serão admitidos novos embargos de declaração apenas se os três anteriores houverem sido considerados

protelatórios.



• B) as questões de fato não propostas no juízo inferior não poderão ser suscitadas na apelação, em virtude da preclusão,

ainda que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

• C) contra decisão proferida pelo relator do recurso de apelação caberá agravo de instrumento para o respectivo órgão

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

• D) o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

• E) decisões que versem sobre o mérito do processo, ainda que em análise perfunctória, só podem ser impugnadas por meio

de apelação.
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Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009)

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q98.

Em relação ao mandado de segurança, é correto afirmar:

• A) a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, impedirá, necessariamente, que o

requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

• B) o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e oitenta dias, contados da ciência, pelo

interessado, do ato impugnado.

• C) se não for o caso de mandado de segurança, ou houver decorrido o prazo legal para sua impetração, a petição inicial, por

decisão motivada, será desde logo indeferida.

• D) o mandado de segurança pode ser manejado tanto para a impugnação de decisão judicial transitada em julgado como

para a impugnação de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

• E) o pedido de mandado de segurança não admite renovação nem mesmo se deduzido dentro do prazo decadencial e a

decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.
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Direito Penal / Da aplicação da lei penal

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

Q99.

De acordo com o que estabelece o Código Penal,

• A) não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito.

• B) entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem

podia de outro modo evitar.

• C) é possível a invocação do estado de necessidade mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

• D) é plenamente possível a compensação de culpas quando ambos os agentes agiram com imprudência, negligência ou

imperícia na prática do ilícito.

• E) considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão.
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Direito Penal / Do Crime

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

Q100.

O erro de tipo, no Direito Penal,

• A) exclui a culpabilidade subjetiva, impedindo a punição do agente.

• B) quando escusável, permite a punição por crime culposo.

• C) é incabível em crimes hediondos e equiparados.

• D) é inescusável nos crimes da Lei de Drogas, no desconhecimento da lei penal.

• E) incide sobre o elemento constitutivo do tipo e exclui o dolo.
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Direito Penal / Da Imputabilidade penal

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

Q101.

São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

• A) emoção e paixão; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; idade inferior a 18 anos.

• B) idade inferior a 16 anos; embriaguez voluntária; coação irresistível.

• C) idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior.

• D) idade inferior a 21 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; legítima defesa.

• E) emoção e paixão; idade inferior a 18 anos; embriaguez preordenada.
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Direito Penal / Do Concurso de pessoas

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q102.

No concurso de pessoas,

• A) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será

aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

• B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua periculosidade.

• C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

• D) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime

não chega a ser consumado.

• E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade.
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Direito Penal / Das Penas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q103.

De acordo com o que dispõe o Código Penal acerca das penas privativas de liberdade, no regime

• A) aberto, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabe

lecimento similar.

• B) semiaberto, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

• C) semiaberto, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores

do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

• D) fechado, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de

segundo grau ou superior.

• E) fechado, o trabalho externo é admissível em serviços ou obras públicas.
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Direito Penal / Da ação penal

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q104.

Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal

será

• A) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

• B) privada subsidiária da pública.

• C) pública condicionada à representação da pessoa jurídica de direito público.



• D) privada.

• E) pública.

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

Direito Penal / Da Extinção da Punibilidade

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

Q105.

Sobre a extinção da punibilidade:

• A) O perdão judicial independe de lei, pois é realizado por meio de Decreto Presidencial.

• B) No caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição incide sobre a somatória das penas.

• C) Ao contrário da renúncia ao direito de queixa, a decadência é causa de extinção da punibilidade.

• D) O prazo de prescrição é reduzido pela metade quando o agente for maior de setenta anos na data da sentença.

• E) Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total da pena

imposta.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra a Pessoa

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

Q106.

De acordo com o que dispõe o Código Penal acerca dos crimes contra a vida e a integridade física, considere:

I. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça somente será crime, em tese, se o suicídio

se consumar ou, ainda, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

II. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio

agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

III. É qualificado o homicídio se cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

IV. Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante.

V. Provocar aborto em si mesma é tipificado na lei como crime de infanticídio.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, II e V.

• C) I, III e IV.

• D) II, IV e V.

• E) I, III e V.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra o Patrimônio



Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q107.

No que se refere aos crimes contra o patrimônio,

• A) diminui-se a pena de um a dois terços, na apropriação indébita previdenciária, se o agente, voluntariamente, confessa,

declara e efetua o pagamento das contribuições e importâncias devidas à Previdência Social.

• B) todas as hipóteses de furto são de ação penal pública, em nenhuma delas procedendo-se mediante representação.

• C) se o crime for de extorsão mediante sequestro e for cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade,

facilitando a libertação do sequestrado, terá extinta sua punibilidade.

• D) tratando-se de esbulho possessório, se a propriedade for particular, havendo ou não emprego de violência, somente se

procede mediante queixa.

• E) no crime de furto, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão

pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra a fé pública

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q108.

Nos crimes contra a Fé Pública,

• A) se o médico fornecer atestado falso, no exercício de sua profissão, é crime apenado com reclusão; se o crime tiver intuito

de lucro, considerar-se-á estelionato.

• B) o recebimento de moeda falsa ou alterada, de boa ou má-fé, restituindo-a em circulação, conhecendo ou devendo conhecer a falsidade, é crime punido

com reclusão e multa.

• C) a falsificação, no todo ou parcialmente, de documento público, ou a alteração de documento público ou particular verdadeiro, se o agente for funcionário

público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo, é causa de aumento de pena de um

a dois terços.

• D) não configura crime, nem mesmo em tese, não autorizando nem sequer investigação criminal, a utilização de papel-moeda

grosseiramente falsificado.

• E) para fins de tipificação do crime de falsificação de documento particular, equipara-se a documento particular o cartão de

crédito ou débito.

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

Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q109.

Relativos aos crimes contra a Administração pública, considere:

I. Caracteriza-se o crime de peculato na apropriação ou desvio pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro

bem móvel, desde que público, de que tem a posse em razão do cargo, para proveito próprio.

I I . Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na

cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, configura-se o crime de excesso de exação.

I I I . É crime de prevaricação deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o

acesso a aparelho eletrônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

IV. Para os efeitos penais dessa espécie de crimes, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente, mas

desde que remunerado, exerce cargo, emprego ou função pública.

Está correto o que se afirma APENAS em



• A) I I e I I I .

• B) I I I e IV.

• C) I, I I e IV.

• D) I e IV.

• E) I, I I e I I I .

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

Direito Penal / Crimes contra crianças e adolescentes – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q110.

Nos crimes praticados contra a criança e o adolescente tipificados na Lei nº 8.069/90,

• A) em alguns casos somente se procede mediante queixa.

• B) a expressão “cena de sexo explícito” pode não compreender a exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente.

• C) cominada pena de detenção para o ato de exibir, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional.

• D) não prevista causa de aumento de pena para o delito de corrupção de menor de dezoito anos.

• E) aplicáveis as normas da parte especial do Código Penal.

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

Direito Penal / Violência doméstica – Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q111.

Jurema, de perfil autoritário, estabeleceu união estável com Amelly, caracterizada por uma relação de poder e submissão, nunca

aceitando a ideia de que sua companheira (vulnerável e submissa) trabalhasse fora de casa. Ao descobrir que Amelly

participaria de uma entrevista de emprego, Jurema destruiu todos os documentos pessoais de sua companheira, bem como

escondeu seus objetos de trabalho, mantendo-os consigo, a fim de que ela não participasse da entrevista nem conseguisse

demonstrar aptidão com os instrumentos necessários para realizar o ofício para o qual poderia ser contratada. Nesse caso, para

efeitos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a violência doméstica contra mulher

• A) estará caracterizada apenas se Amelly comprovar que a conduta de Jurema lhe causou dano emocional e diminuição da

auto-estima, não havendo, neste caso, previsão de determinação liminar pelo juiz.

• B) não está caracterizada, pois foi praticada por pessoa do sexo feminino.

• C) não está caracterizada, pois a referida lei não abrange a violência patrimonial.

• D) está caracterizada, constituindo uma das formas de violação dos direitos humanos, não havendo, entretanto, na referida

lei, previsão de determinação liminar pelo juiz em casos de violência patrimonial.

• E) está caracterizada, constituindo uma das formas de violação dos direitos humanos, podendo o juiz determinar, liminar

mente, a restituição de bens à Amelly.

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

Direito Penal / Crimes contra o idoso – Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q112.

Acerca do que dispõe o Estatuto do Idoso (Lei n2 10.741/03),

• A) os crimes contra os idosos são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

• B) a lei não criminaliza a conduta de desdenhar ou menosprezar pessoa idosa, apenas a de discriminá-la por qualquer

motivo.

• C) negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de

atendimento é mera infração administrativa.

• D) constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou

trabalho.

• E) não é crime lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação

legal, tratando-se de irregularidade cartorária.



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

Direito Processual Penal / Do Processo em geral / Disposições Preliminares do Código de Processo Penal

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q113.

A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade ad causam são:

• A) pressupostos processuais.

• B) condições da ação.

• C) condição da ação, pressuposto processual e pressuposto processual, respectivamente.

• D) pressuposto processual, pressuposto processual e condição da ação, respectivamente.

• E) condição da ação, pressuposto processual e condição da ação, respectivamente.

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

Direito Processual Penal / Inquérito Policial

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q114.

Sobre o inquérito policial, está de acordo com a legislação processual penal vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores

o que se afirma em:

• A) É peça indispensável para que o Ministério Público ofereça denúncia em crimes praticados por particular contra a

administração pública.

• B) É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados nos

autos, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

• C) Será concluído, em caso de investigação acerca de tráfico de drogas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, se o

indiciado estiver preso, e de noventa dias, quando solto.

• D) A autoridade policial, convencida da ausência de indícios suficientes de autoria, poderá mandar arquivar os autos de

inquérito policial.

• E) Em razão do princípio da divisibilidade da ação penal pública incondicionada, admite-se o arquivamento implícito de

inquérito policial.

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

Direito Processual Penal / Da Ação Penal

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

Q115.

Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como o direito do Estado-acusação ou da vítima de ingressar em juízo,

pretendendo a prestação jurisdicional, consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Sobre a ação

penal, a legislação vigente dispõe:

• A) A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no

prazo legal.

• B) A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do ofendido.

• C) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de

prosseguir na ação passa ao Ministério Público.

• D) A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do Ministro da Justiça.

• E) A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de representação do Ministério Público ou

de requisição do Ministro da Justiça.

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

Direito Processual Penal / Da Ação Civil

Fonte: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO / TJ/AP / 2014 / FCC



Q116.

Acerca da ação civil ex delicto, é correto afirmar:

• A) Transitada em julgado a sentença condenatória, a

execução poderá ser efetuada pelo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,

fixado pelo Juiz na decisão condenatória, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

• B) O ofendido poderá optar por promover a execução,

para o efeito da reparação do dano, no juízo cível ou

criminal.

• C) A execução da sentença penal condenatória, para

efeito da reparação do dano, é ato personalíssimo

do ofendido e não se estende aos seus herdeiros.

• D) A ação para ressarcimento do dano não poderá ser

proposta no juízo cível contra o autor do crime e o

responsável civil enquanto pendente ação penal para apuração dos mesmos fatos.

• E) De acordo com o Código de Processo Penal, a decisão que julga extinta a punibilidade é causa impeditiva da propositura da ação civil.

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

Direito Processual Penal / Da Competência

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q117.

Diante do que dispõe o Código de Processo Penal sobre os juízes,

• A) seu impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que Ihe

tiver dado causa, mesmo havendo descendentes.

• B) a suspeição do juiz poderá ser declarada e reconhecida, ainda que a parte der motivo para criá-la.

• C) nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou

afins, em linha reta ou colateral até o quarto grau, inclusive.

• D) nos processos em que seu cônjuge tiver funcionado como defensor ou advogado, o juiz se dará por suspeito.

• E) eles se darão por suspeitos, e, se não o fizerem, poderão ser recusados por qualquer das partes, se tiverem aconselhado

qualquer delas.

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

Direito Processual Penal / Da Prova

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q118.

No tocante à prova no processo penal, é correto afirmar que

• A) o Código de Processo Penal adotou como regra o sistema de valoração das provas denominado “prova legal ou tarifada”.

• B) o ascendente e o descendente do acusado e da vítima podem recusar-se a depor como testemunhas judiciais.

• C) a prova pericial, quando realizada por dois peritos oficiais, vincula a decisão judicial, ainda que em confronto com os

elementos probatórios produzidos em contraditório.

• D) no procedimento comum ordinário vige, desde a Reforma operada pela Lei nº 11.690/2008, o sistema presidencialista para

inquirição judicial de testemunhas.

• E) o ofendido, por não prestar compromisso de dizer a verdade, caso minta em seu depoimento judicial, não responde pelo

crime de falso testemunho.

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

Direito Processual Penal / Do Juiz

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

Q119.

Exceção de suspeição de magistrado deve ser julgada procedente quando o juiz



• A) permitiu, antes do recebimento da denúncia, dilação de prazo para conclusão do inquérito policial.

• B) prolatou sentença em feito desmembrado.

• C) já proferiu, em outros processos, decisões desfavoráveis ao excipiente.

• D) não acolheu pretensão do excipiente em relação à suposta parcialidade da Procuradora da República.

• E) for acionista de sociedade interessada no processo.

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

Direito Processual Penal / Do Ministério Público

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

Q120.

Da aplicação do princípio da indisponibilidade da ação penal decorre que

• A) o Ministério Público não pode pedir absolvição em alegações finais ou debates em audiência.

• B) o pedido de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público estará limitado às hipóteses em que se verifique causa de exclusão da ilicitude.

• C) o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.

• D) o Ministério Público de segundo grau vincula seu parecer às razões de recurso apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau.

• E) haverá sempre o dever legal de recorrer pelo Ministério Público de decisão absolutória.

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

Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q121.

No que concerne ao acusado e seu defensor,

• A) o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

• B) a audiência não poderá ser adiada, mesmo se o defensor constituído pelo acusado não puder comparecer por motivo justificado provado até a abertura

desta, devendo ser nomeado defensor dativo.

• C) a constituição de defensor só poderá ser feita através de instrumento de mandato outorgado pelo acusado.

• D) o acusado só poderá substituir o defensor dativo nomeado pelo juiz por outro advogado de sua confiança após a sentença de primeira instância.

• E) a impossibilidade de identificação do acusado, com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, impedirá, mesmo quando certa a identidade física, o

ajuizamento da ação penal.

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

Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça

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

Q122.

Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de

Acusação.

Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro

do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação

Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no

Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério

Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.

Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar

suas razões no prazo de:

• A) 03 dias.

• B) 48 horas.

• C) 05 dias.

• D) 08 dias.

• E) 10 dias.



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

Direito Processual Penal / Da Prisão

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

Q123.

Considere as seguintes afirmações sobre a prisão temporária prevista na Lei nº 7.960/1989:

I. É cabível quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua

identidade.

II. É cabível tanto na fase de inquérito policial quanto no curso da ação penal, desde que antes da sentença.

III. É cabível do descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

IV. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

V. Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, IV e V.

• C) I, III e V.

• D) I, II e IV.

• E) II, III e V.

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

Direito Processual Penal / Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q124.

Acerca da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, é correto afirmar que

• A) no curso de inquérito policial instaurado para apuração de delito de receptação qualificada, sendo o investigado reincidente

em crime doloso, pode o Juiz decretar sua prisão temporária pelo prazo de cinco dias, renovável por igual período.

• B) é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do

parto e durante o trabalho de parto, salvo em caso de crimes hediondos ou equiparados.

• C) a Autoridade Policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não

seja superior a dois anos, sendo o acusado primário e de bons antecedentes.

• D) ocorre flagrante impróprio ou quase flagrante quando o agente é encontrado, logo depois de cometer a infração penal, com

instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

• E) é cabível a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, devendo o preso ser colocado

imediatamente em liberdade após identificado, salvo se outra hipótese recomendar a medida.

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

Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações

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

Q125.



Ricardo é denunciado pelo Ministério Público por um crime de roubo cometido na cidade de Rio Doce no ano de 2013. Recebida

a denúncia é expedido mandado de citação, mas Ricardo não é encontrado no endereço fornecido durante o curso do Inquérito

Policial. O Magistrado determina, então, a citação do réu por edital. Encerrado o prazo do edital, o réu não comparece nem

constitui advogado. Neste caso, o Magistrado deverá

• A) suspender o processo e poderá determinar a produção antecipada das provas consideras urgentes e, se o caso, decretar a

prisão preventiva de Ricardo, não havendo suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

• B) determinar o regular prosseguimento normal do feito e, uma vez que o réu deveria ter atualizado o endereço fornecido

durante a fase policial, nomear um advogado dativo para fazer a defesa de Ricardo.

• C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional, e poderá determinar a produção antecipada das provas

consideradas urgentes e, se o caso, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• D) determinar a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, podendo determinar a produção antecipada

de provas consideradas urgentes e, necessariamente, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• E) decretar a prisão preventiva de Ricardo e suspender o curso do processo, sem possibilidade de produzir as provas

consideradas urgentes e sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

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

Direito Processual Penal / Da Sentença

Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC

Q126.

A sentença criminal será publicada

• A) em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente

destinado a esse fim.

• B) no diário oficial do poder judiciário, após seu registro

em livro próprio.

• C) no átrio do edifício do poder judiciário e em jornal de

circulação local.

• D) na presença das partes, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

• E) em jornal de grande circulação onde não houver diário

oficial, na presença do réu preso e do advogado.

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

Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Da Instrução Criminal; Do Processo e do julgamento dos Crimes de

competência do Juiz Singular

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA/ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q127.

Jorge foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária. De acordo com o disposto no Código de Processo Penal, é

INCORRETO afirmar que

• A) a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.

• B) a denúncia será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.

• C) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato somente poderá ser assim apurada depois da audiência de

instrução e julgamento.

• D) a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

• E) Jorge deverá ser absolvido sumariamente se o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.

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

Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Habeas Corpus

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q128.

Os recursos serão voluntários, excetuando-se o seguinte

caso, em que deverá ser interposto, de ofício, pelo juiz, da

sentença que



• A) denegar a apelação ou a julgar deserta.

• B) rejeitar a denúncia ou a queixa.

• C) julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor.

• D) conceder habeas corpus.

• E) conceder, negar ou revogar livramento condicional.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Inquérito Civil

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

Q129.

Em relação a Termo de Ajustamento de Conduta celebrado por Ministério Público estadual, como resultado de inquérito civil que

tenha por objeto a apuração de conduta de particular nociva ao meio ambiente, o Conselho Nacional do Ministério Público

• A) não terá competência para apreciar sua legalidade, de modo a desconstitui-lo ou revê-lo, sob pena de ofensa à

Constituição da República.

• B) terá competência para apreciar sua legalidade, de ofício ou mediante provocação, de modo a desconstitui-lo ou revê-lo.

• C) terá competência para apreciar sua legalidade, de ofício ou mediante provocação, fixando prazo para que se adotem as

providências necessárias ao cumprimento da lei.

• D) terá competência para apreciar sua legalidade, de ofício ou mediante provocação, sem prejuízo da competência do órgão

correicional do Ministério Público estadual.

• E) não terá competência para apreciar sua legalidade, por se tratar de ato administrativo de Ministério Público estadual, e não

da União.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Tutela Processual dos Direitos Difusos e Coletivos

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC

Q130.

A sentença em ação coletiva, tendo como objeto interesses individuais homogêneos,

• A) não impede que, em caso de improcedência da ação coletiva, os interessados proponham ação individual de indenização, se não tiverem atuado como

litisconsortes.

• B) poderá ter execução coletiva, a qual exclui a possibilidade de execuções individuais.

• C) poderá ser liquidada e executada, entre outros, pelo Ministério Público, em proveito direto das vítimas, quando, decorrido o prazo de 2 (dois) anos, não

houver habilitado interessados em número compatível com a gravidade do dano.

• D) faz coisa julgada apenas em relação ao legitimado que propôs a ação, qualquer que tenha sido o seu conteúdo.

• E) pode ser liquidada e executada pela vítima mas não por seus sucessores, dado o caráter personalíssimo da decisão.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Ação Popular; Ação Civil Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q131.

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,

• A) qualquer do povo.

• B) todas sociedades legalmente constituídas.

• C) quaisquer funcionários públicos.

• D) os Municípios.

• E) quaisquer grupos despersonalizados.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) / Das Disposições Gerais



Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC

Q132.

Tendo em vista as normas do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar:

• A) O fornecedor do produto só será responsabilizado pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos se estes

não tiverem patrimônio próprio para arcar com os danos que tenham causado.

• B) A garantia contratual do produto é facultativa e pode ser conferida aumentando ou diminuindo o prazo da garantia legal,

mediante termo escrito em língua portuguesa ou em espanhol se o produto for importado de país pertencente ao

MERCOSUL.

• C) As cláusulas do contrato podem transferir a responsabilidade pela qualidade do produto a terceiros, desde que tenham

endereço conhecido e se encontrem no exercício regular de suas atividades.

• D) O consumidor pode desistir do produto em trinta dias a contar de seu recebimento, sempre que sua aquisição tenha

ocorrido virtualmente ou por telefone.

• E) Os produtos colocados no mercado de consumo não deverão acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores,

exceto os que forem considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Da Qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC

Q133.

Considere os seguintes enunciados:

I. A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da violação de um dever de segurança, ou seja, quando o

produto ou serviço não oferece a segurança que o consumidor deveria legitimamente esperar.

II. A imputação da responsabilidade pessoal ao profissional liberal nas relações de consumo dar-se-á independentemente

da aferição de culpa do agente.

III. Como a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços nas relações de consumo decorre tão somente das

atividades por ele exercidas, bastam, para que haja o dever de indenizar o consumidor, a configuração do fato e do dano,

sendo irrelevante analisar se houve ou não culpa ou nexo de causalidade.

IV. A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço decorre da violação de um dever de adequação, ou seja, o dever

dos fornecedores de oferecer produtos ou serviços no mercado de consumo que sirvam aos fins que legitimamente deles

se esperam.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) I e IV.

• C) II, III e IV.

• D) II e III.

• E) I, III e IV.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Garantias Processuais

Fonte: PROCURADOR / Assembleia Legislativa/SP / 2010 / FCC



Q134.

Constitui corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa:

• A) a indisponibilidade do processo.

• B) a imediatidade.

• C) a isonomia processual.

• D) a indeclinabilidade da jurisdição penal.

• E) o duplo grau de jurisdição.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Medidas socioeducativas

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC

Q135.

Predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a

• A) duração da medida socioeducativa de internação pode ser estendida para além de três anos se constatada, por laudo psiquiátrico, a persistência da

periculosidade do adolescente.

• B) prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas.

• C) cumulação de medida socioeducativa de meio aberto com remissão como forma de exclusão do processo é inconstitucional por violar o princípio do

devido processo legal.

• D) prática de tráfico de drogas por adolescente sem antecedentes autoriza sua internação por se tratar de ato infracional equiparado a crime hediondo.

• E) medida de liberdade assistida não pode ser aplicada a jovem maior de 18 anos que praticou ato infracional antes de completada a maioridade penal.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Conselho Tutelar / Atribuições do Conselho

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

Q136.

No tocante ao Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

• A) poderão ser candidatos a conselheiros pessoas maiores de dezoito anos, com reputação ilibada e ensino médio completo.

• B) suas decisões poderão ser revistas através de interposição de recurso, por quem tenha legítimo interesse, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente.

• C) deverá o Conselho Tutelar receber comunicação dos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental quanto aos casos de maus-tratos de alunos,

reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, bem como nos casos de elevado nível de repetência.

• D) compete ao Conselho Tutelar editar portaria que autorize a participação de crianças ou adolescentes, desacompanhados dos pais, em estabelecimentos

de diversão eletrônica, desde que em sua circunscrição de atuação.

• E) deverá o Conselho Tutelar emitir a guia de acolhimento nos casos de retirada da criança ou adolescente do convívio familiar, apontando os motivos da

medida.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Conselho Tutelar / Escolha dos Conselheiros

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q137.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação ao Conselho Tutelar, no que diz respeito ao processo de escolha dos

Conselheiros, suas atribuições, direitos sociais e poder de requisição, prevê que

• A) o processo de eleição de Conselheiros Tutelares, necessariamente, deve ser acompanhado pela Justiça Eleitoral.

• B) dentre suas atribuições está a possibilidade de concessão de guarda provisória quando presentes indícios suficientes a de

que a criança ou adolescente é vítima de abuso sexual no âmbito doméstico.

• C) os Conselheiros poderão aplicar aos adolescentes quaisquer medidas protetivas previstas no ECA e, no campo infracional,

tão somente a medida socioeducativa de advertência.

• D) é reconhecido ao Conselheiro o direito à prisão especial.



• E) o Conselho Tutelar possui atribuição de assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para

planos e programas de atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.

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

Direitos Difusos e Coletivos / Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1° de outubro de 2003 e alterações posteriores)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q138.

Cassiano tem 70 anos, reside em Recife apenas com sua irmã Valéria, e sua renda se resume ao recebimento do benefício da

assistência social de um salário-mínimo mensal conforme previsão no Estatuto do Idoso. Valéria tem 65 anos de idade e não

possui meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família, mormente porque precisa de muitos

medicamentos e vitaminas para preservar sua saúde. De acordo com a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), nesse caso, à

Valéria

• A) não será assegurado nenhum benefício mensal de assistência social tendo em vista que ainda não alcançou a idade

de 70 anos.

• B) não será assegurado outro benefício mensal de assistência social, tendo em vista que o benefício já concedido a qualquer

membro da família será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita a que se refere a Loas e, sendo

assim, ocorre a referida vedação.

• C) será assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas, pois

o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per

capita a que se refere a Loas.

• D) será assegurado o benefício mensal de meio salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas,

tendo em vista o já percebimento do benefício por outro membro da família.

• E) será assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo apenas se Cassiano optar por não receber o benefício,

cancelando-o por escrito, ou se solicitar sua redução, percebendo Valéria, neste caso, o quanto restar para completar um

salário-mínimo.
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Direitos Difusos e Coletivos / Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações posteriores)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q139.

Considere a adoção

I. de Murilo, 8 anos, brasileiro, por Jailma, solteira, brasileira, 21 anos.

II. conjunta de Atílio, 5 anos, brasileiro, por Tibério e sua ex-esposa Laís, da qual se divorciou, ambos brasileiros com

35 anos, existindo acordo sobre a guarda e o regime de visita, bem como fortes vínculos de afinidade e afetividade da

criança com eles.

III. de Jane, 2 anos, brasileira, por seu tutor Fabrício, brasileiro, 30 anos.

De acordo com a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a adoção poderá ser deferida no caso de

• A) Jane, somente se Fabrício tiver dado conta de sua administração e saldado o seu alcance, não sendo possível no caso de

Atílio, independentemente da data de início do estágio de convivência, nem no de Murilo.

• B) Murilo, sendo possível a adoção por uma única pessoa, desde que maior de 18 anos; no de Atílio, se o estágio de

convivência tiver sido iniciado na constância do período de convivência e, ainda, no de Jane, somente se Fabrício tiver

dado conta de sua administração e saldado o seu alcance.

• C) Atílio, ainda que o estágio de convivência não tiver sido iniciado na constância do período de convivência conjugal, sendo

vedada no caso de Jane e no de Murilo.

• D) Atílio, se o estágio de convivência tiver sido iniciado na constância do período de convivência dos adotantes e, no de Jane,

somente se Fabrício tiver dado conta de sua administração e saldado o seu alcance, não sendo possível no caso de

Murilo.

• E) Murilo, sendo possível a adoção por uma única pessoa, desde que maior de 18 anos; no de Atílio, se o estágio de

convivência tiver sido iniciado até um ano antes do desfazimento do vínculo conjugal e no de Jane, somente se Fabrício

tiver dado conta de sua administração, independentemente de ter saldado o seu alcance.



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

Regime Jurídico do Ministério Público / Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993. Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q140.

Nos termos da Lei Complementar federal nº 75, de 20 de maio de 1993,

• A) o Ministério Público da União está compreendido no Ministério Público Federal.

• B) compete ao Ministério Público Federal promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de

interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos.

• C) o Ministério Público Eleitoral possui carreira com organização própria e Conselho Superior.

• D) compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais da República e

mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

• E) o Conselho Superior do Ministério Público Federal não tem na sua composição membros estranhos à carreira do Ministério

Público.
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Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Livro I - Da

Composição, Competência e Organização

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q141.

Considere a seguinte situação hipotética: Constantino, advogado, é atualmente Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério

Público − CNMP. Seu mandato terminará em alguns meses. Neste caso, de acordo com o Regimento Interno do CNMP, o

exercício da advocacia por Constantino perante o Conselho é

• A) vedado, apenas nos seis meses subsequentes ao término do seu mandato.

• B) permitido, a partir do término do seu mandato, não havendo restrição temporal.

• C) vedado, nos dois anos subsequentes ao término do seu mandato.

• D) vedado apenas no ano seguinte ao término do seu mandato.

• E) permitido, a partir do mês subsequente ao término do seu mandato.
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Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Livro II – Do

Processo

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / CNMP / 2015 / FCC

Q142.

No tocante à Corregedoria Nacional, considere:

I. Na eleição do Corregedor Nacional, não sendo alcançada na primeira votação a maioria absoluta, os dois candidatos mais

votados concorrerão em segundo escrutínio, proclamando-se vencedor, em caso de empate, o mais antigo no Conselho.

II. O mandato do Corregedor Nacional expirará no prazo de um ano, independentemente do término do mandato de

Conselheiro.

III. Ao Corregedor Nacional compete elaborar e apresentar ao Plenário relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas

na Corregedoria Nacional, divulgando relatório consolidado no final do exercício.

De acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, está correto o que se afirma em

• A) I e III, apenas.



• B) I e II, apenas.

• C) I, II e III.

• D) II e III, apenas.

• E) I, apenas.
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Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Regime Jurídico

dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Dos Direitos e Vantagens

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

Q143.

Considere que um servidor público da União tenha sido convidado para integrar, com mandato de quatro anos, um organismo

internacional do qual o Brasil faz parte como membro, sediado nos Estados Unidos, e pretenda obter afastamento de seu cargo

para desempenhar tal mister. De acordo com as disposições aplicáveis da Lei federal nº 8.112/90, que estabelece o regime

jurídico dos servidores públicos civis federais, tal pretensão afigura-se

• A) descabida, salvo se o servidor em questão for integrante de carreira diplomática, podendo o afastamento ser concedido

com duração correspondente ao mandato.

• B) cabível, exclusivamente em se tratando de missão oficial, nos termos definidos em tratado ou acordo internacional.

• C) descabida, eis que o afastamento para atuar no exterior somente é permitido para missão ou estudo, com prazo máximo

de 3 anos.

• D) cabível, porém o afastamento deverá, obrigatoriamente, se dar com prejuízo da remuneração.

• E) cabível, excepcionalmente, com anuência do Ministério de Relações Exteriores, não contando o tempo de afastamento

como exercício no serviço público.
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Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Regime Jurídico

dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Do Regime Disciplinar

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

Q144.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a responsabilidade civil do servidor público

• A) é objetiva e solidária com o ente público cujo quadro integra, admitidas, no entanto, as excludentes de responsabilidade.

• B) dá-se de forma subjetiva, pessoal e integral, com a comprovação de dolo ou culpa do servidor, não cabendo responsabilização do poder público.

• C) dá-se de forma regressiva e não atinge eventual herança do servidor falecido, cabendo necessariamente a prévia

responsabilização do ente público em caráter primário.

• D) demanda prova de culpa ou dolo, considerando que a responsabilidade civil dos servidores dá-se sob a modalidade

subjetiva.

• E) restringe-se aos atos comissivos, considerando que se dá sob a modalidade subjetiva e, portanto, exige prova de dolo ou

culpa.

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

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Regime Jurídico

dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Do Processo Administrativo Disciplinar

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q145.

O procedimento disciplinar é obrigatório e indispensável para

• A) apuração de faltas disciplinares puníveis com demissão, quando cometidas por servidores públicos estáveis, dispensando-

se o rigorismo do processo quando se tratar de penas mais leves, como advertência ou demissão.

• B) aplicação de penalidades disciplinares a agentes públicos, sujeitos a vínculo celetista ou estatutário, vez que em ambos os

casos há prévia submissão a concurso público e garantia de estabilidade.

• C) rescisão de contrato de trabalho sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho, aplicável aos servidores da Administração

indireta, porque sujeitos a prévio estágio probatório e garantidos pela estabilidade.



• D) apuração de imputação de infração disciplinar e, se confirmada, consequente aplicação de penalidades a servidor público

sujeito a regime estatutário.

• E) os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, desde a posse, salvo nos casos de dolo ou má-fé, que afastam o

rigorismo do processo em prol do interesse público inequívoco.

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


	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q1.
	Quem não gosta de samba
	Quem não gosta de samba
	Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q2.
	Língua Portuguesa / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q3.
	[Cartas sem resposta]
	[Cartas sem resposta]
	Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q4.
	Sobre a amizade
	Sobre a amizade
	Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q5.
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual 
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q6.
	Sem privacidade 
	Sem privacidade 
	Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q7.
	[Civilização e sofrimento] 
	[Civilização e sofrimento] 
	Língua Portuguesa / Vozes do verbo 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q8.
	Tempo é dinheiro
	Tempo é dinheiro
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q9.
	Limites da propriedade
	Limites da propriedade
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q10.
	Envelhecer
	Envelhecer
	Língua Portuguesa / Sintaxe 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q11.
	Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) 
	Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) 
	Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q12.
	Tempo é dinheiro
	Tempo é dinheiro
	Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q13.
	Tempo é dinheiro
	Tempo é dinheiro
	Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q14.
	Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato 
	Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato 
	Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q15.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q16.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q17.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q18.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC




	Q19.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q20.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q21.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q22.
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito. Classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito. Classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito. Classificação 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q23.
	Direito Constitucional / Constituição / Poder Constituinte 
	Direito Constitucional / Constituição / Poder Constituinte 
	Direito Constitucional / Constituição / Poder Constituinte 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q24.
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q25.
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Direito Constitucional / Constituição / Hermenêutica constitucional 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE III - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q26.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios Fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios Fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Princípios Fundamentais 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q27.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q28.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Da União 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q29.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados, do DF e dos Territórios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados, do DF e dos Territórios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Estados, do DF e dos Territórios 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q30.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Dos Municípios 
	Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC




	Q31.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q32.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q33.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q34.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q35.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q36.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Ógãos do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Ógãos do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Ógãos do Poder Judiciário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q37.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Funções Essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Funções Essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Funções Essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q38.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q39.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Tributação e do Orçamento 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Tributação e do Orçamento 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Tributação e do Orçamento 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q40.
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social 
	Direito Constitucional / A Constituição Federal de 1988 / Da Ordem Social 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q41.
	Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q42.
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Órgãos públicos 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Órgãos públicos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q43.
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Administração Direta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Administração Direta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Administração Direta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q44.
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Admistração indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Admistração indireta 
	Direito Administrativo / Administração direta e indireta / Admistração indireta 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q45.
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Direito Administrativo / Agentes Públicos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q46.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos, atributos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q47.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q48.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q49.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q50.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado e discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculado e discricionário 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q51.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q52.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC




	Q53.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - TRIBUTAçãO / CLDF / 2018 / FCC




	Q54.
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q55.
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q56.
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade: modalidades 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q57.
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Administrativo 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Administrativo 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Administrativo 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q58.
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q59.
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Judicial 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Judicial 
	Direito Administrativo / Controle da administração pública / Judicial 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q60.
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Direito Administrativo / Bens públicos: regime jurídico 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q61.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Princípios e classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Princípios e classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Princípios e classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q62.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995) 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995) 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995) 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q63.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q64.
	Direito Administrativo / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Direito Administrativo / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Direito Administrativo / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q65.
	Direito Administrativo / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Direito Administrativo / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Direito Administrativo / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q66.
	Direito Administrativo / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei Federal n° 12.462, de 4 de agosto de 2011) 
	Direito Administrativo / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei Federal n° 12.462, de 4 de agosto de 2011) 
	Direito Administrativo / Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei Federal n° 12.462, de 4 de agosto de 2011) 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q67.
	Direito Administrativo / Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações posteriores) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q68.
	Direito Administrativo / Convênios e contratos de repasse (Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007) 
	Direito Administrativo / Convênios e contratos de repasse (Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007) 
	Direito Administrativo / Convênios e contratos de repasse (Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q69.
	Direito Administrativo / Consórcios públicos (Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005) 
	Direito Administrativo / Consórcios públicos (Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005) 
	Direito Administrativo / Consórcios públicos (Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005) 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q70.
	Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e alterações posteriores) 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q71.
	Direito Administrativo / Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012) 
	Direito Administrativo / Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012) 
	Direito Administrativo / Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012) 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q72.
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações posteriores) 
	Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações posteriores) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q73.
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q74.
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Naturais 
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Naturais 
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Naturais 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q75.
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Direito Civil / Das Pessoas / Pessoas Jurídicas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q76.
	Direito Civil / Das Pessoas / Domicílio 
	Direito Civil / Das Pessoas / Domicílio 
	Direito Civil / Das Pessoas / Domicílio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q77.
	Direito Civil / Dos Bens 
	Direito Civil / Dos Bens 
	Direito Civil / Dos Bens 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q78.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q79.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidades 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidades 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q80.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão 
	Fonte: ADVOGADO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q81.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Adimplemento e Extinção 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Adimplemento e Extinção 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Adimplemento e Extinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q82.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Inadimplemento 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Inadimplemento 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Inadimplemento 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q83.
	Direito Civil / Dos Contratos em geral 
	Direito Civil / Dos Contratos em geral 
	Direito Civil / Dos Contratos em geral 
	Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC




	Q84.
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q85.
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Do Empresário 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Do Empresário 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Do Empresário 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q86.
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Da Sociedade 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Da Sociedade 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Da Sociedade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q87.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Jurisdição e Ação 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Jurisdição e Ação 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Jurisdição e Ação 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q88.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Partes e Procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q89.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q90.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Atos Processuais 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Atos Processuais 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q91.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Formação, Suspensão e Extinção do Processo 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Formação, Suspensão e Extinção do Processo 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Formação, Suspensão e Extinção do Processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q92.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Procedimento Comum 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Procedimento Comum 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Procedimento Comum 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q93.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Recursos 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Recursos 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Conhecimento / Recursos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q94.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Diversas Espécies de Execução 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Diversas Espécies de Execução 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Diversas Espécies de Execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q95.
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Embargos à Execução 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Embargos à Execução 
	Direito Processual Civil / Do Processo de Execução / Embargos à Execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q96.
	Direito Processual Civil / Da tutela provisória 
	Direito Processual Civil / Da tutela provisória 
	Direito Processual Civil / Da tutela provisória 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q97.
	Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009) 
	Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009) 
	Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009) 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q98.
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q99.
	Direito Penal / Do Crime 
	Direito Penal / Do Crime 
	Direito Penal / Do Crime 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q100.
	Direito Penal / Da Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Da Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Da Imputabilidade penal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q101.
	Direito Penal / Do Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Do Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Do Concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q102.
	Direito Penal / Das Penas 
	Direito Penal / Das Penas 
	Direito Penal / Das Penas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q103.
	Direito Penal / Da ação penal 
	Direito Penal / Da ação penal 
	Direito Penal / Da ação penal 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q104.
	Direito Penal / Da Extinção da Punibilidade 
	Direito Penal / Da Extinção da Punibilidade 
	Direito Penal / Da Extinção da Punibilidade 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q105.
	Direito Penal / Dos Crimes contra a Pessoa 
	Direito Penal / Dos Crimes contra a Pessoa 
	Direito Penal / Dos Crimes contra a Pessoa 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q106.
	Direito Penal / Dos Crimes contra o Patrimônio 
	Direito Penal / Dos Crimes contra o Patrimônio 
	Direito Penal / Dos Crimes contra o Patrimônio 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q107.
	Direito Penal / Dos Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Dos Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Dos Crimes contra a fé pública 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q108.
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q109.
	Direito Penal / Crimes contra crianças e adolescentes – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
	Direito Penal / Crimes contra crianças e adolescentes – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
	Direito Penal / Crimes contra crianças e adolescentes – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q110.
	Direito Penal / Violência doméstica – Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
	Direito Penal / Violência doméstica – Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
	Direito Penal / Violência doméstica – Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q111.
	Direito Penal / Crimes contra o idoso – Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003 
	Direito Penal / Crimes contra o idoso – Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003 
	Direito Penal / Crimes contra o idoso – Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q112.
	Direito Processual Penal / Do Processo em geral / Disposições Preliminares do Código de Processo Penal 
	Direito Processual Penal / Do Processo em geral / Disposições Preliminares do Código de Processo Penal 
	Direito Processual Penal / Do Processo em geral / Disposições Preliminares do Código de Processo Penal 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q113.
	Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Direito Processual Penal / Inquérito Policial 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q114.
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Direito Processual Penal / Da Ação Penal 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q115.
	Direito Processual Penal / Da Ação Civil 
	Direito Processual Penal / Da Ação Civil 
	Direito Processual Penal / Da Ação Civil 
	Fonte: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q116.
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Direito Processual Penal / Da Competência 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q117.
	Direito Processual Penal / Da Prova 
	Direito Processual Penal / Da Prova 
	Direito Processual Penal / Da Prova 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q118.
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q119.
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q120.
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Direito Processual Penal / Do Acusado e Defensor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q121.
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q122.
	Direito Processual Penal / Da Prisão 
	Direito Processual Penal / Da Prisão 
	Direito Processual Penal / Da Prisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q123.
	Direito Processual Penal / Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória 
	Direito Processual Penal / Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória 
	Direito Processual Penal / Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q124.
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Direito Processual Penal / Das Citações e Intimações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q125.
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Direito Processual Penal / Da Sentença 
	Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC




	Q126.
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Da Instrução Criminal; Do Processo e do julgamento dos Crimes de competência do Juiz Singular 
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Da Instrução Criminal; Do Processo e do julgamento dos Crimes de competência do Juiz Singular 
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Da Instrução Criminal; Do Processo e do julgamento dos Crimes de competência do Juiz Singular 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA/ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q127.
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Habeas Corpus 
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Habeas Corpus 
	Direito Processual Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Comum / Habeas Corpus 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q128.
	Direitos Difusos e Coletivos / Inquérito Civil 
	Direitos Difusos e Coletivos / Inquérito Civil 
	Direitos Difusos e Coletivos / Inquérito Civil 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC




	Q129.
	Direitos Difusos e Coletivos / Tutela Processual dos Direitos Difusos e Coletivos 
	Direitos Difusos e Coletivos / Tutela Processual dos Direitos Difusos e Coletivos 
	Direitos Difusos e Coletivos / Tutela Processual dos Direitos Difusos e Coletivos 
	Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC




	Q130.
	Direitos Difusos e Coletivos / Ação Popular; Ação Civil Pública 
	Direitos Difusos e Coletivos / Ação Popular; Ação Civil Pública 
	Direitos Difusos e Coletivos / Ação Popular; Ação Civil Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q131.
	Direitos Difusos e Coletivos / Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) / Das Disposições Gerais 
	Direitos Difusos e Coletivos / Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) / Das Disposições Gerais 
	Direitos Difusos e Coletivos / Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) / Das Disposições Gerais 
	Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - ADVOGADO / AFAP / 2019 / FCC




	Q132.
	Direitos Difusos e Coletivos / Da Qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos 
	Direitos Difusos e Coletivos / Da Qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos 
	Direitos Difusos e Coletivos / Da Qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q133.
	Direitos Difusos e Coletivos / Garantias Processuais 
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