
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o 

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele 

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente 

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na 

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos 

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e 

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de 

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o 

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam 

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e 

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos 

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um 

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser 

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora 

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo, 

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados



Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as 

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo 

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”, 

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes 

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos 

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q4.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

poderá inferir, assim, que o adoçante é o responsável pela7

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos13

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

Correio Braziliense, 1.º/10/2018, p. 14 (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto 2A1-II,

julgue os itens que se seguem.

Os vocábulos “trás”, “é” e “nós” recebem acento gráfico em

obediência à mesma regra de acentuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q5.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser 

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez, 

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que 

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see 

before they disappear). O livro traz lugares naturais e



históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de 

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o 

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos 

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original, 

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q6.

Texto 2A1-I

O carrinho de compras do sítio eletrônico está lotado,

e o preço total agrada. Animado, você digita todas as

informações referentes ao cartão de crédito e, sem entender,

observa a transação ser negada. Mais tarde, descobre que o

banco tinha considerado suspeito aquele seu procedimento

virtual, uma vez que tinha características semelhantes às de

uma fraude. Decepcionante, não? E muito comum.

A fim de melhorar a experiência dos consumidores em

compras pela Internet, cientistas do Instituto de Tecnologia de

Massachusetts, nos Estados Unidos da América,

desenvolveram um sistema baseado em princípios de

aprendizagem de máquina.

A aprendizagem de máquina para a detecção de fraude

é baseada em equações matemáticas e algoritmos e funciona

em duas etapas. Na primeira, o sistema recebe exemplificações

de compras legítimas e ilegítimas. Em seguida, a máquina

avalia compras reais, levando em consideração os padrões

observados. O sistema funciona mais ou menos como nossos

neurônios. A partir de números e fórmulas, une ponto a ponto

informações sobre características de transações já feitas pelo

usuário — como valores médios gastos, horários de compra,

uso de celular, pontos usados, principais estabelecimentos —,

até chegar a uma probabilidade de fraude final. Com cada

constatação, o programa consegue melhorar os padrões

aprendidos.

Segundo um arquiteto de software de uma empresa

não participante do estudo, o modo como a máquina aprende

os padrões antes de começar a analisar compras interfere

diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. “Se

a prepararmos apenas para detectar casos de não fraude,

podemos aumentar os riscos de fraudes que passam. Sendo

assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações

apresentadas à máquina para não pesar um lado mais do que o

outro”, detalha.

Correio Braziliense, 1.º/10/2018, p. 14 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto 2A1-I.



O emprego do sinal indicativo de crase em ‘à máquina’ (R.33)

é facultativo; portanto, sua eliminação não prejudicaria a

correção gramatical do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q7.

Em um momento no qual a presença da inteligência

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.

A informação consta do mais recente relatório de uma

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente

literária, pleiteia para si o status de arte — ou, no mínimo,

de processo criativo.

“A cada dia do ano de 2016, mais de 250 bilhões

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores

profissionais. E, de fato, muitos foram dispensados ao longo

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,

pois aquilo de que ainda não se tem notícia é que algum

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.

Uma primeira e boa razão para isso é que

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra

não se faz palavra por palavra. É curioso que o tal relatório

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do

computador com base nessa falsa medida de eficiência.

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana

transcende o nível lexical: ela é sempre texto — uma interação

verbal com um fim específico — e, principalmente, contexto.

Christian Schwartz. Avanço da tradução por máquinas gera debate sobre papel de

humanos na tarefa. Internet: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

O emprego do advérbio “precisamente” (R.25) enfatiza o nexo

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q8.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos



superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, 

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância. 

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta 

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais, 

com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação, 

é a unidade responsável por afiançar que a legislação 

educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da 

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado 

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média 

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

A vírgula logo após “país” (R.21) é de emprego facultativo,

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já 

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem



como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a 

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar 

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa 

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regências nominal e verbal

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

Q10.

A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de 

uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se 

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram 

a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, 

assumiram a função de moeda, circulando como elemento 

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o 

valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente 

o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra 

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na 

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua 

função como instrumento de troca no vocabulário português, 

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário. 

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram 

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de 

seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem 

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de 

riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras 

moedas com características semelhantes às das atuais: 

pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a 

impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu



e garante o seu valor. 

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de 

moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se 

impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão 

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes 

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em 

ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre 

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o 

final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente, 

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda 

passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor 

gravado em sua face, que independe do metal nela contido. 

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os 

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro 

e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de 

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos, 

circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel. 

Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os 

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, 

controlando as falsificações e garantindo o poder de 

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos 

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

Internet: < www.bcb.gov.br > (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

No trecho “devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não

serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis” (L.14-16), a substituição dos elementos sublinhados por ao e a,

respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido

original do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q11.

Texto CB2A1-I

Se a cultura, no que tange a valores e visões de 

mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto 

indivíduos (servindo-nos como parâmetro para nosso 

comportamento moral, por exemplo), limitarmo-nos a ela, 

desconhecendo ou depreciando as demais culturas de povos ou 

grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma 

visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo, 

dessa forma, representa uma visão de mundo que toma a 

cultura do outro (alheia ao observador) como algo menor, sem 

valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica 

desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, o que 

faz o indivíduo limitar-se à visão que possui como referência 

cultural. A herança cultural que recebemos de nossos pais e 

antepassados contribui para isso, pois nos condiciona ao 

mesmo tempo em que nos educa. 

Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica 

de pensamento e seus hábitos acaba por gerar uma visão 

etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se 

desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, 

certamente, entre as principais causas da intolerância 

internacional e da xenofobia. Basta pensarmos nas relações 

entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e 

os povos vindos do norte do continente africano que buscam



residência em países estrangeiros, apenas como exemplos. 

A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de 

integração global decorrente da modernização dos meios de 

comunicação como a Internet, pois é sinônimo de estranheza e 

de falta de tolerância.28

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto

CB2A1-I, julgue os próximos itens.

A inserção de uma vírgula após “global” (R.26) alteraria os

sentidos originais do texto, mas não sua correção gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q12.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade,

à segurança e à propriedade

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q13.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais

fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis

tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q14.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos 

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores



públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se 

seguem. 

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de

trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos

servidores ocupantes de cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Nacionalidade

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q15.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,

aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Cidadania

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q16.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral

mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão

de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições Gerais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q17.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.



Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de

aposentadoria serão reduzidos em cinco anos no caso de

professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda

que parcialmente, a função de magistério.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores Públicos

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q18.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

A investidura em emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio

de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q19.

Acerca do direito administrativo e do conceito de Estado, julgue o

seguinte item.

O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas

exteriormente, nas relações internacionais, mas também

internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de

adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CONTADOR / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q20.

A respeito de noções de organização administrativa, julgue o item

a seguir.

A organização administrativa é normalmente estabelecida por

lei e excepcionalmente por decreto e normas inferiores quando

não se exige a criação de cargos nem se aumenta a despesa

pública.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q21.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Caso uma interpretação equivocada possa ocasionar

problemas para a administração em um órgão público,

será conveniente, para maior controle, que a decisão

a respeito do equívoco seja centralizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q22.

Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração

pública federal, julgue os itens a seguir.

O princípio do planejamento refere-se ao estudo e

estabelecimento das diretrizes e metas que devem orientar a

ação governamental, por meio, por exemplo, de programas

globais, setoriais e regionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q23.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não

necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem

ter patrimônio próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q24.



Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Poderes, deveres e prerrogativas

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

Q25.

A respeito dos princípios da administração pública, de noções de

organização administrativa e da administração direta e indireta,

julgue os itens que se seguem.

A competência pública conferida para o exercício das

atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas

renunciável a qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q26.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q27.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q28.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração

pública de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e as infrações administrativas cometidas por

particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q29.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

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

Q30.

A respeito dos poderes administrativos, de licitações e contratos e

do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.

Embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, o

uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão

judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

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

Q31.



Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia; Atributos

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q32.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

A imperatividade do ato administrativo prevê que a

administração pública, para executar suas decisões, não

necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q33.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do

contraditório e da ampla defesa, julgue os itens a seguir.

Para anular ato administrativo que tenha impacto em direito

individual, a administração tem de observar o devido processo

legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização

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

Q34.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q35.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q36.

No que se refere aos princípios e poderes da administração pública

e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Para caracterizar uma atividade de interesse público como

serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao

Estado tal atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q37.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle

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

Q38.

Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão 

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



comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as 

condições de geração de energia, elevando os custos da 

concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações 

tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 

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

concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente, 

o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia 

elétrica. 

 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem. 

A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é

exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as

concessionárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos

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

Q39.

Julgue os próximos itens, referentes aos serviços públicos.

Os serviços de fornecimento domiciliar de água e de energia

elétrica, assim como os de telefonia, são exemplos de serviços

públicos uti universi (gerais ou coletivos), pois são prestados

de maneira igualitária a todos os particulares que satisfaçam as

condições técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção de

caráter pessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização

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

Q40.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q41.



Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q42.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

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

Q43.

A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa

legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades

gestoras.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q44.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por

danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja

comprovado o dolo ou a culpa de quem tiver causado o dano.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá

outras providências)

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q45.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário.

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

da Lei nº 8.429/1992 e os princípios e normas de ética

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q46.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No

curso do processo, o representante legal da sociedade foi

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A

decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs

recurso administrativo.

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de

processo administrativo.

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Provimento

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q47.



Em 2015, Sara era servidora pública estável de

determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e,

consequentemente, no estágio probatório.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

para o cargo, idade mínima de dezoito anos e aptidão física

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Vacância

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE

Q48.

Julgue os itens a seguir, a respeito do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 8.112/1990.

A vacância decorre, entre outros fatos, da ascensão e da

transferência.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição

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

Q49.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Direitos e vantagens

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE



Q50.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

Segundo a Lei nº 8.112/1990, o servidor público que deseje

candidatar-se a um cargo eletivo terá direito a licença, com

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Regime disciplinar

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q51.

Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa

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

Q52.

De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as

proibições, julgue os itens subsequentes.

As sanções penais, civis e administrativas são independentes

entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e

administrativa do servidor, mesmo quando absolvido

criminalmente pela ausência de autoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Conceitos básicos de raciocínio lógico / Proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; conectivos;

proposições simples; proposições compostas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q53.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca 

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos. 

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em



cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12. 

 

 

 

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os 

itens a seguir. 

Entre os três servidores, Maria é a mais eficiente, isto é, em

cada dia de trabalho, ela cataloga mais livros que cada um dos

outros dois.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Tautologia; número de linhas da tabela verdade

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

Q54.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

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

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

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

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

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

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

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

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

especialistas devidamente credenciados.

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

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

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

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

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operação com conjuntos

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q55.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150,

com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.



• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Cálculos com porcentagens

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q56.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem

catalogados nesse dia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos de Internet e intranet

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q57.

Julgue os itens seguintes, a respeito da versão mais atual do

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

Embora o Google possua diversos recursos para filtrar

resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem

em um sítio ou domínio específico.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q58.

Julgue os próximos itens, relativos à edição de planilhas e textos.

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft 

Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro 

arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como 

CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo, 

também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente 

para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que, 

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente 

o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da 

comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja



igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será 

impossível fazer a comparação e busca solicitada 

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em 

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Edição de textos

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

Q59.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para

edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Planilhas

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q60.

Julgue os itens seguintes, a respeito de ferramentas e aplicações de

informática.

Excel, da Microsoft, e Calc, do LibreOffice, são exemplos de

planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Apresentações

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

Q61.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q62.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de

noções de sistema operacional.

Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive, que contém

arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de

modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de

roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa

solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de

disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse

sistema operacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Navegação

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q63.

Julgue os itens seguintes, a respeito da versão mais atual do

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a

exclusão, da página Histórico, dos endereços da Web visitados,

e também não serão mais exibidas as previsões da barra de

endereço dos sítios visitados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Correio eletrônico

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q64.

Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao

programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens

subsequentes.

No Mozilla Thunderbird, o recurso Bloquear Usuário, disponível

no menu Editar, tem a finalidade de criar um filtro para impedir

o recebimento de mensagens indesejadas e também a de

realizar o bloqueio daquelas pessoas que as enviem e que não

façam parte da lista de contatos do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados



Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q65.

Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores,

julgue os itens subsequentes.

Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a

mais confiável e eficiente é o scareware, pois os antivírus

dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são

capazes de remover 99% dos vírus existentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº

6.029/2007

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q66.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

os itens a seguir, relativos à ética e à moral no serviço público.

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal,

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil

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

Q67.

No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de

estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria

e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato

normativo a tratar de seguridade social no Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Conceituação

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

Q68.



No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

A seguridade social é organizada mediante gestão

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos

empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos

colegiados.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Organização

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q69.

No que se refere à previdência privada, julgue os itens a seguir.

Se forem verificadas anormalidades previstas em lei em

entidades de previdência complementar, a intervenção nessas

entidades deverá ser proposta pelo ministro da previdência

social e decretada pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Princípios constitucionais

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

Q70.

No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

De acordo com o princípio da universalidade da seguridade

social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento

da seguridade social.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Conteúdo, fontes, autonomia

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

Q71.

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados

contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre

o respectivo salário-de-contribuição.

Considerando o art. 21 da Lei nº 8.212/1991, acima reproduzido,

julgue o item seguinte.

Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte 

individual for superior a R$ 700,00, então o



salário-de-contribuição desse indivíduo é superior a 

R$ 3.500,00.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Aplicação das normas previdenciárias: Vigência, hierarquia, interpretação e integração

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q72.

A interpretação da legislação previdenciária deve observar:

• A) o costume, quando mais favorável ao segurado.

• B) a Jurisprudência do Juizado Especial Federal.

• C) a analogia, quando mais favorável ao segurado.

• D) os princípios gerais de direito, na omissão legislativa.

• E) o princípio do in dúbio pro societate em qualquer situação.

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

Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurados obrigatórios; Trabalhadores excluídos do Regime Geral

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

Q73.

Com base no disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue os itens a

seguir, acerca dos segurados do RGPS.

É considerado segurado obrigatório do RGPS na qualidade de

contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção

em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza,

mesmo que não receba remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Filiação e inscrição; Conceito, características e abrangência: empregado, empregado

doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q74.

Com relação à inscrição e à filiação no RGPS, julgue os itens

seguintes.

A inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre

pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de

mão de obra.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição

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



Q75.

Com base no disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue os itens a

seguir, acerca dos segurados do RGPS.

Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade

religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas da União

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

Q76.

Com relação ao financiamento da seguridade social, julgue os

seguintes itens.

Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes

do pagamento de benefícios de prestação continuada, a

previdência social poderá elevar alíquotas das contribuições

sociais de empregados e empregadores até o limite do débito

apurado.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador

doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - CONTABILIDADE / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q77.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao PIS/PASEP.

As contribuições para o PIS/PASEP, que financiam o seguro-

desemprego e o abono dos empregados que recebem até dois

salários mínimos mensais, integram, nos termos definidos pela Constituição Federal de 1988, a seguridade social e constituem

uma de suas fontes de recursos, incidindo sobre a receita ou o

faturamento do empregador, da empresa e da entidade a ela

equiparada na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Conceito

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

Q78.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética acerca de salário-de-contribuição, seguida de uma

assertiva a ser julgada.



Bruna, empregada da empresa Vargas & Vargas Cia. Ltda.,

entrou em gozo de licença-maternidade. Nessa situação,

haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor

recebido por Bruna a título de salário-maternidade.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q79.

José exerce a atividade de garçom, na qualidade de empregado do Restaurante X, e recebeu no mês de dezembro, além do salário mensal, o décimo terceiro

salário, gorjetas, vale-refeição, de acordo com o programa do Ministério do Trabalho, horas extras, vale-transporte, na forma da legislação própria, férias

indenizadas e respectivo adicional constitucional. Nessa situação, integram o salário de contribuição de José:

• A) o salário mensal, o décimo terceiro salário, as gorjetas e as horas extras.

• B) o salário mensal, o vale-transporte, o décimo terceiro salário e o vale-refeição.

• C) o salário mensal, as férias indenizadas e respectivo adicional e o vale-refeição.

• D) o salário mensal, o décimo terceiro salário, as gorjetas e o vale-refeição.

• E) o décimo terceiro salário, as gorjetas, o vale-refeição, as férias indenizadas e o respectivo adicional.

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

Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Limites mínimo e máximo

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q80.

Tendo em vista que a previdência social brasileira é organizada sob

a forma de regime geral de previdência social (RGPS), de caráter

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os seguintes itens,

relativos às normas gerais de tributação da previdência social.

O segurado especial, além da obrigação de contribuir com a

alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da

produção rural, deve contribuir, obrigatoriamente, na forma de

segurado contribuinte individual.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social /

Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Obrigações da empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento;

Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária

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

Q81.

Com referência a arrecadação e recolhimento das contribuições

destinadas à seguridade social, julgue os itens que se seguem.

As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do

segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a

da respectiva remuneração.

• CERTO



• ERRADO
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Seguridade Social / Decadência e prescrição

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q82.

Considerando as normas de concessão de benefícios pelo regime

geral de previdência social (RGPS), julgue os itens a seguir.

Prescrevem em dez anos as ações referentes à prestação por

acidente de trabalho, contados da data do acidente, quando

dele resultar morte ou incapacidade temporária do beneficiário,

verificada em perícia médica a cargo da previdência social; ou

nos casos em que seja reconhecida a incapacidade permanente

ou o agravamento das sequelas do acidente.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Crimes contra a Seguridade Social

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

Q83.

Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma

cidade litorânea, adquiriu, de forma financiada, dois novos freezers

para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa

temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria, e

o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as

despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento

das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à previdência

social as contribuições previdenciárias recolhidas dos cinco

funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo

incorrido em crime contra seguridade social.

Tendo como referência essa situação hipotética e com base nas

disposições legais a respeito dos crimes contra a seguridade social,

julgue os próximos itens.

Iniciada ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável

pelo processo não poderá deixar de aplicar pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de

bons antecedentes.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Recurso das decisões administrativas

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q84.

Maria requereu aposentadoria especial e teve seu pedido indeferido pela Agência da Previdência Social. Nessa situação, Maria poderá interpor recurso para:

• A) Câmara de Julgamento.

• B) Ministério da Previdência Social.

• C) Junta de Recursos da Previdência Social.

• D) Gerência Executiva.



• E) Juizado Especial Federal.

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Beneficiários; Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q85.

No que se refere à previdência privada, julgue os itens a seguir.

No âmbito das normas de previdência privada complementar,

assistido é a pessoa física que aderir aos planos de benefícios.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Espécies de prestações

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

Q86.

Mateus requereu ao órgão regional do INSS a conversão

de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS

indeferiu o pedido de Mateus por considerar que a doença que o

acometera era curável, e que, por isso, ele era suscetível de

reabilitação.

Acerca dessa situação hipotética e dos recursos nos processos

administrativos de competência do INSS, julgue os itens que se

seguem.

Caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o

pedido de Mateus, o órgão regional do INSS que proferiu a

decisão não poderá reformá-la, devendo encaminhar o recurso

à instância competente.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Benefícios

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q87.

Acerca das normas relativas à previdência social, julgue os itens a

seguir. Nesse sentido, considere que a sigla RGPS, sempre que

empregada, refere-se ao regime geral da previdência social.

Se um indivíduo estiver percebendo seguro-desemprego em

virtude de dispensa sem justa causa e a esposa dele, segurada

obrigatória do RGPS, falecer, ele só terá direito ao

recebimento da pensão por morte quando cessar o primeiro

benefício, tendo em vista que o seguro-desemprego não pode

ser percebido conjuntamente com qualquer outro benefício de

prestação continuada da previdência social.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Períodos de carência

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q88.

Com relação ao Programa de Integração Social (PIS) e o Programa

de Formação do Patrimônio do Funcionário Público ou Fundo de Participação do Servidor (PASEP), julgue o próximo item.

Os empregados que tenham percebido até um salário mínimo

de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham

exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias

no ano-base, fazem jus ao recebimento de abono salarial no

valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo

pagamento, desde seus empregadores tenham contribuído para

o PIS ou para o PASEP.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Salário-de-benefício

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q89.

Acerca das normas relativas à previdência social, julgue os itens a

seguir. Nesse sentido, considere que a sigla RGPS, sempre que

empregada, refere-se ao regime geral da previdência social.

A incidência do fator previdenciário sobre o cálculo das

aposentadorias por tempo de contribuição contribui para a

diminuição de aposentadorias de segurados muito jovens, bem

como para o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Reajustamento do valor dos benefícios

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q90.

Com relação a cálculo e reajuste da renda mensal dos benefícios do RGPS, julgue os seguintes itens.

A norma constitucional estabelece que os benefícios do RGPS

devem ser reajustados para preservar-lhes, em caráter

permanente, o valor real. Em consonância com essa norma, o

legislador ordinário estabeleceu que esses benefícios devem ser

reajustados anualmente utilizando-se o mesmo índice de

reajuste do salário mínimo.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - ADMINISTRAçãO / INSS / 2013 / FUNRIO



Q91.

Com relação à manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, está correta a seguinte condição:

• A) até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;.

• B) até 18 (dezoito) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;.

• C) até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;.

• D) até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;.

• E) até 9 (nove) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

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

Seguridade Social / Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações

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

Q92.

Com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue

os próximos itens à luz do Decreto nº 3.048/1999.

O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial

oficial do governo federal descaracteriza a condição de

segurado especial.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações)

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

Q93.

Julgue os itens seguintes à luz do Decreto nº 6.214/2007, que

regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com

deficiência e ao idoso.

Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do BPC

é não possuir outro benefício da seguridade social, excetuados

o de assistência médica e a pensão especial de natureza

indenizatória.

• CERTO

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




	Q30.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q31.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia; Atributos 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q32.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q33.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q34.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Regulamentação e controle 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências) 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências) 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências) 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 
	Noções de Direito Administrativo / Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 
	Noções de Direito Administrativo / Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q46.
	Regime jurídico único / Provimento 
	Regime jurídico único / Provimento 
	Regime jurídico único / Provimento 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q47.
	Regime jurídico único / Vacância 
	Regime jurídico único / Vacância 
	Regime jurídico único / Vacância 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE




	Q48.
	Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição 
	Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição 
	Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q49.
	Regime jurídico único / Direitos e vantagens 
	Regime jurídico único / Direitos e vantagens 
	Regime jurídico único / Direitos e vantagens 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q50.
	Regime jurídico único / Regime disciplinar 
	Regime jurídico único / Regime disciplinar 
	Regime jurídico único / Regime disciplinar 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q51.
	Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa 
	Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa 
	Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q52.
	Raciocínio Lógico / Conceitos básicos de raciocínio lógico / Proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; conectivos; proposições simples; proposições compostas 
	Raciocínio Lógico / Conceitos básicos de raciocínio lógico / Proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; conectivos; proposições simples; proposições compostas 
	Raciocínio Lógico / Conceitos básicos de raciocínio lógico / Proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; conectivos; proposições simples; proposições compostas 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q53.
	Raciocínio Lógico / Tautologia; número de linhas da tabela verdade 
	Raciocínio Lógico / Tautologia; número de linhas da tabela verdade 
	Raciocínio Lógico / Tautologia; número de linhas da tabela verdade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q54.
	Texto CB1A6AAA
	Texto CB1A6AAA
	Raciocínio Lógico / Operação com conjuntos 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q55.
	Raciocínio Lógico / Cálculos com porcentagens 
	Raciocínio Lógico / Cálculos com porcentagens 
	Raciocínio Lógico / Cálculos com porcentagens 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q56.
	Noções de Informática / Conceitos de Internet e intranet 
	Noções de Informática / Conceitos de Internet e intranet 
	Noções de Informática / Conceitos de Internet e intranet 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q57.
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q58.
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Edição de textos 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q59.
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q60.
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q61.
	Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10 
	Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10 
	Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q62.
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Navegação 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Navegação 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Navegação 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q63.
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Correio eletrônico 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Correio eletrônico 
	Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Correio eletrônico 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q64.
	Noções de Informática / Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados 
	Noções de Informática / Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados 
	Noções de Informática / Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados 
	Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q65.
	Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº 6.029/2007 
	Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº 6.029/2007 
	Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº 6.029/2007 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q66.
	Seguridade Social / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q67.
	Seguridade Social / Seguridade Social / Conceituação 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Conceituação 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Conceituação 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q68.
	Seguridade Social / Seguridade Social / Organização 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Organização 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Organização 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE




	Q69.
	Seguridade Social / Seguridade Social / Princípios constitucionais 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Princípios constitucionais 
	Seguridade Social / Seguridade Social / Princípios constitucionais 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q70.
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Conteúdo, fontes, autonomia 
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Conteúdo, fontes, autonomia 
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Conteúdo, fontes, autonomia 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q71.
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Aplicação das normas previdenciárias: Vigência, hierarquia, interpretação e integração 
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Aplicação das normas previdenciárias: Vigência, hierarquia, interpretação e integração 
	Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Aplicação das normas previdenciárias: Vigência, hierarquia, interpretação e integração 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC




	Q72.
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurados obrigatórios; Trabalhadores excluídos do Regime Geral 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurados obrigatórios; Trabalhadores excluídos do Regime Geral 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurados obrigatórios; Trabalhadores excluídos do Regime Geral 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q73.
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Filiação e inscrição; Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Filiação e inscrição; Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Filiação e inscrição; Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q74.
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição 
	Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q75.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas da União 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas da União 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas da União 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q76.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - CONTABILIDADE / TJ/ES / 2011 / CESPE




	Q77.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Conceito 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q78.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC




	Q79.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Limites mínimo e máximo 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Limites mínimo e máximo 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Limites mínimo e máximo 
	Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE




	Q80.
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social / Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Obrigações da empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social / Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Obrigações da empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária 
	Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social / Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Obrigações da empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q81.
	Seguridade Social / Decadência e prescrição 
	Seguridade Social / Decadência e prescrição 
	Seguridade Social / Decadência e prescrição 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q82.
	Seguridade Social / Crimes contra a Seguridade Social 
	Seguridade Social / Crimes contra a Seguridade Social 
	Seguridade Social / Crimes contra a Seguridade Social 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q83.
	Seguridade Social / Recurso das decisões administrativas 
	Seguridade Social / Recurso das decisões administrativas 
	Seguridade Social / Recurso das decisões administrativas 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC




	Q84.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Beneficiários; Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Beneficiários; Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Beneficiários; Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE




	Q85.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Espécies de prestações 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Espécies de prestações 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Espécies de prestações 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q86.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Benefícios 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Benefícios 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Benefícios 
	Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE




	Q87.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Períodos de carência 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Períodos de carência 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Períodos de carência 
	Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE




	Q88.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Salário-de-benefício 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Salário-de-benefício 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Salário-de-benefício 
	Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE




	Q89.
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Reajustamento do valor dos benefícios 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Reajustamento do valor dos benefícios 
	Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Reajustamento do valor dos benefícios 
	Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE




	Q90.
	Seguridade Social / Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado 
	Seguridade Social / Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado 
	Seguridade Social / Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado 
	Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - ADMINISTRAçãO / INSS / 2013 / FUNRIO




	Q91.
	Seguridade Social / Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações 
	Seguridade Social / Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações 
	Seguridade Social / Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q92.
	Seguridade Social / Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações) 
	Seguridade Social / Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações) 
	Seguridade Social / Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações) 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q93.


