Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q1.
Texto CB2A1BBB
O universo da comunicação vem se ampliando com
maior dinamismo, nos últimos anos, para atender à demanda de
seus usuários, nas mais diferentes situações de interatividade.
Nele estamos inseridos, exercitando nossa linguagem oral e
escrita, até mesmo na área digital. Por isso, necessitamos
sempre assimilar novos conhecimentos e expressá-los com
objetividade e competência.
A construção do pensamento — e sua exposição de
forma clara e persuasiva — constitui um dos objetivos mais
perseguidos por todo aquele que almeja sucesso na vida
profissional e, muitas vezes, pessoal. É evidente que a
interlocução comunicativa permite o entendimento,
proporciona o intercâmbio de ideias e nos faz refletir e
argumentar com maior propriedade em defesa de nossos
direitos e deveres como cidadãos.
L. L. Sarmentto. Oficina de redação. 5.ª ed.
São Paulo: Moderna, 2016, p. 3 (com adaptações).
A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB, julgue
os itens que se seguem.

O texto associa o êxito de uma pessoa na esfera social — como
nas relações de trabalho, por exemplo — ao modo como ela
expõe suas ideias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Tipologia textual
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q2.
Texto CB2A6AAA
Não têm conta entre nós os pedagogos da
prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,
na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,
transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo
progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o
que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil
retórica se tem desperdiçado para provar que todos os
nossos males ficariam resolvidos de um momento para o
outro se estivessem amplamente difundidas as escolas
primárias e o conhecimento do abc.
A muitos desses pregoeiros do progresso seria
difícil convencer de que a alfabetização em massa não é
condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica
e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros
elementos fundamentais da educação, que a completem,
é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta
nas mãos de um cego.
Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à
sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os
próximos itens.

O texto classifica-se como injuntivo, já que visa instruir o
leitor a pensar de forma diversa da que pensam “os pedagogos
da prosperidade” (R. 1 e 2).
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Ortografia oficial
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.
Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do
TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de
2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar
a execução orçamentária e financeira deste tribunal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Acentuação gráfica
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q4.
A revolução digital está relacionada à nossa
capacidade de conhecer determinadas informações e delas
dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples
de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento
requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —
tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes
quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes
sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no
início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior
transcendência que o das três revoluções anteriores (os
primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e
a Internet).
Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia
digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de
vida, do acesso à informação e da potencialização da economia
criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das
telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de
fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,
instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No
futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia
criativa e de uma melhora substancial da competitividade das
cidades.
Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.
Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas
linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q5.
Texto CB2A6AAA
Não têm conta entre nós os pedagogos da
prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,
na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,
transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo
progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o
que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil
retórica se tem desperdiçado para provar que todos os
nossos males ficariam resolvidos de um momento para o
outro se estivessem amplamente difundidas as escolas
primárias e o conhecimento do abc.
A muitos desses pregoeiros do progresso seria
difícil convencer de que a alfabetização em massa não é
condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica
e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros
elementos fundamentais da educação, que a completem,
é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta
nas mãos de um cego.
Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).
No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à
sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os
próximos itens.

A preposição “para” (R.7) introduz, no período em que ocorre,
uma ideia de finalidade.
•

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: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q6.
Texto CB2A1AAA
As críticas à extrema confiança que demos à ciência
como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se
em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o
avanço científico a que os últimos séculos assistiram —
as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física,
da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido
dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a
construir.
Atualmente há uma grande preocupação quanto à

capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do
desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer
soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica.
Pensar a crise socioambiental no contexto da razão
moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do
capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não
só de uma crise ecológica, mas também de uma crise
civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um
sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de
sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza,
com repercussões para toda a vida social.
J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto
CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade dessa
ciência” (R. 10 e 11) é facultativo.
•

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: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q7.
Texto CB2A1AAA
As críticas à extrema confiança que demos à ciência
como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se
em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o
avanço científico a que os últimos séculos assistiram —
as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física,
da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido
dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a
construir.
Atualmente há uma grande preocupação quanto à
capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do
desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer
soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica.
Pensar a crise socioambiental no contexto da razão
moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do
capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não
só de uma crise ecológica, mas também de uma crise
civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um
sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de
sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza,
com repercussões para toda a vida social.
J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto
CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

O conectivo “Embora” (R.3) introduz no período em que ocorre
uma ideia de concessão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Pontuação
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q8.
Texto CB1A1AAA
Minha condição humana me fascina. Conheço o limite
de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às
vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e
intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais
ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.7
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —
corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos
e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro
de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de
minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir
ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se
diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.
Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e
natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por
pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.
Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de
Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas
não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo
aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e
me educa.
Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:
Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .
No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de
interlocutores no texto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Concordâncias nominal e verbal
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.
Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Regências nominal e verbal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q10.
Trabalhar é condição essencial, não somente pela
manutenção financeira, mas pela dignificação da vida. Trabalhar
constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão.
Tem a ver com realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar
sentido para os dias. “A importância do trabalho na vida do ser
humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades
básicas. O trabalho, por si só, é revelador da nossa humanidade, uma
vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si
mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é
exteriorizada através do ofício que realizamos”, afirma a psicóloga
organizacional Vanessa Rissi.
De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter
consequências negativas, que afetam a personalidade. “Em razão da
centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos
compreender as consequências negativas do não trabalho, da
inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se realizar como
homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga.
Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar
do que se faz. Quem realiza o seu trabalho sem estar contente com
o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além
de ficar propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem
sentir prazer é sinônimo de sofrimento e de adoecimento. Um
trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais
prejuízos do que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao
causar sofrimento, cumpra a sua função de dignificar o homem.”25
“A sensação de bem-estar está ligada a características como
trabalho estimulante e desafiador, possibilidade de crescimento na
carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional
positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por
isso, tão importante quanto gostar do que se faz é desempenhar essa
função em um local que ofereça as condições necessárias.

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional,
1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, referentes às ideias e às estruturas linguísticas
apresentadas no texto acima.

O sujeito das orações expressas pelas formas verbais “terá” (R.20)
e “renderá” (R.20) é indeterminado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Significação das palavras
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q11.
Texto CB1A1AAA
Minha condição humana me fascina. Conheço o limite
de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às
vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e
intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais
ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.7
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —
corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos
e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro
de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de
minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir
ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se
diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.
Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e
natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por
pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.
Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de
Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas
não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo
aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e
me educa.
Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:
Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .
Com relação ao texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

O vocábulo “máxima” (R.20) foi empregado no texto com o
sentido de maior valor alcançado por certa quantidade variável.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais: Manual de Redação da Presidência da República
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q12.

A respeito de correspondência oficial, julgue os itens seguintes,
à luz do Manual de Redação da Presidência da República.

Quanto à apresentação, nos documentos que seguem o padrão
ofício, devem-se priorizar a utilização de negrito, itálico e
letras maiúsculas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Ética e moral; Ética, princípios e valores
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q13.
Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor
público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios
éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos
e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio
comum das despesas com os serviços prestados à população.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Ética e democracia: exercício da cidadania
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q14.
A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os
seguintes itens.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Ética e função pública
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q15.
Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os
itens que se seguem.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Serviço Público) e Decreto no 6.029/2007
(Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal)
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q16.
Com relação à ética no setor público, julgue os itens subsecutivos.

É dever fundamental do servidor comunicar a seus superiores
ato ou fato contrário ao interesse público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Lei no 8.112/1990 e alterações – regime disciplinar / Deveres e proibições
Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q17.
Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na
Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre
direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto
a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau
e de cônjuge ou companheiro.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q18.
Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do
regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a
seguir.

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

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Lei no 8.112/1990 e alterações – regime disciplinar / Responsabilidades
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q19.
Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração
pública e do regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se
seguem.

Situação hipotética: A autoridade competente de determinado
TCE da Federação foi informada de que um dos servidores do
órgão foi preso em flagrante, devido à prática de crime,
e liberado em seguida para responder ao processo em
liberdade. Assertiva: Nessa situação, caberá à autoridade
aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar
que o servidor seja afastado de suas funções.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética e Conduta Pública / Lei no 8.112/1990 e alterações – regime disciplinar / Penalidades
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q20.
Tendo como referência as disposições do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990
e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será
aplicada a penalidade de advertência.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q21.
A respeito de atos de improbidade administrativa, julgue os itens
que se seguem de acordo com o disposto na Lei de Improbidade
Administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem
econômica para intermediar a liberação de verba pública de
qualquer natureza.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocíonio Lógico / Estruturas lógicas
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q22.
Considerando os símbolos normalmente usados para representar os
conectivos lógicos, julgue os itens seguintes, relativos a lógica

proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere,
ainda, que as proposições lógicas simples sejam representadas por
letras maiúsculas.

A sentença A fiscalização federal é imprescindível para manter
a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que
a população consome pode ser representada simbolicamente
por P∧Q.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q23.
Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de
idade foi dividida nos seguintes dois grupos:
A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e
B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou
fumante ou ambos (diabética e fumante).
A população do grupo B é constituída por três conjuntos
de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram
(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são
diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não
são fumantes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocíonio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas; Diagramas lógicos; Leis de De Morgan; Equivalências
Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q24.
Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da
seguinte maneira: todos os clientes a serem atendidos em
determinado dia comparecem à agência no período compreendido
entre 10 horas da manhã e meio-dia; ao chegar à agência, o cliente
recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à
sua ordem de chegada, ou seja, o primeiro cliente a chegar à
agência recebe a senha 1, o segundo recebe a senha 2, e assim por
diante; ao meio-dia, quando é encerrada a distribuição de senhas, os
clientes que as receberam começam a ser atendidos, na ordem
estabelecida por elas, ou seja, na ordem de chegada do cliente à
agência, no horário entre 10 horas e meio-dia. Depois que o
atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera
para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes

que chegaram antes dele e inversamente proporcional ao número de
atendentes.
Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou
diariamente com um quadro de 10 atendentes, que levavam exatos
15 minutos para atender 25 clientes. No dia 30/1/2014, 200 clientes
foram atendidos nessa agência, ao passo que, no dia 31/1/2014, esse
número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e
prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência
no dia 3/2/2014 seria ainda maior, o gerente decidiu que, durante o
mês de fevereiro, o número de atendentes cresceria em 20% em
relação ao número de atendentes de janeiro, assegurando que o
nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos
que já estavam atuando. Sua decisão foi implementada já em
3/2/2014.
Com base nas informações do texto acima, julgue os itens seguintes.
No dia 30/1/2014, o 61.º cliente que compareceu à agência foi
atendido depois das 12 h 35 min.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocíonio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas verdade
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q25.
Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:
• Os candidatos A e B são empresários.
• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.
• O candidato A é empresário.
• O candidato C é empresário.
Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que
exatamente um dos candidatos não é empresário.

As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocíonio Lógico / Lógica de primeira ordem
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q26.
Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um
raciocínio por abdução.
P: Vamos jantar no restaurante X?
Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.
Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,
após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e
tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocíonio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETáRIO ESCOLAR / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q27.
Cinco mulheres e quatro homens trabalham em um
escritório. De forma aleatória, uma dessas pessoas será escolhida
para trabalhar no plantão de atendimento ao público no sábado.
Em seguida, outra pessoa será escolhida, também aleatoriamente,
para o plantão no domingo.

Considerando que as duas pessoas para os plantões serão
selecionadas sucessivamente, de forma aleatória e sem reposição,
julgue os próximos itens.

Se uma mulher tiver sido escolhida para ser a plantonista de
sábado, então a probabilidade de se escolher um homem para
o plantão de domingo é igual a 0,5.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocíonio Lógico / Operações com conjuntos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q28.
Julgue os seguintes itens, relativos a raciocínio lógico, a princípios
de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos.

Situação hipotética: A ANVISA realizará inspeções em
estabelecimentos comerciais que são classificados como
Bar ou Restaurante e naqueles que são considerados ao mesmo
tempo Bar e Restaurante. Sabe-se que, ao todo, são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos quais 49 são
classificados como Bar e 60 são classificados como
Restaurante. Assertiva: Nessa situação, há mais
de 15 estabelecimentos que são classificados como Bar e como
Restaurante ao mesmo tempo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Raciocíonio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q29.
Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º
e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.

Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50
camisetas em uma semana; se a soma das quantidades
confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o
dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a
quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos
que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro
confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q30.
Acerca da CF, julgue os itens seguintes.

O neoconstitucionalismo influenciou a atual CF e promoveu o
fortalecimento dos direitos fundamentais, notadamente, dos
direitos sociais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q31.
A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

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

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q32.
A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários
os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos
estrangeiros.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q33.
À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,
julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os
serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à
coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q34.
No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à
nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se
seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro
seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,
nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q35.
Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no
mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde
que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do
pleito eletivo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q36.
Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e
garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

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

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q37.
Acerca da organização político-administrativa e da administração
pública, julgue os próximos itens.

São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer
correntes de água em terrenos que sirvam de limites com
outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q38.
Julgue os itens seguintes, em relação à organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil.
A despeito de serem entes federativos, os territórios federais
carecem de autonomia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q39.
A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, julgue os itens subsecutivos.

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

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q40.
Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da
Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,
que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

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

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q41.
Julgue os itens a seguir com base na CF.

A pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos
que seu agente público causar a terceiros, sendo assegurado a
ela o direito de regresso contra o servidor responsável apenas
em caso de dolo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q42.
Julgue os itens a seguir com base na CF.

O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, tem
competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial da União, mediante controle
externo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q43.
Em relação ao Poder Legislativo, julgue os itens a seguir.

Considere que um deputado federal tenha encaminhado ao
Ministério Público notícia-crime contra autoridades judiciais
e administrativas por suspeita de práticas ilícitas no âmbito de
uma autarquia federal. Sob esse enfoque, quanto à abrangência
e à eficácia da imunidade parlamentar material, este ato, ainda
que não constitua exercício estrito do mandato parlamentar, é
tutelado pela inviolabilidade parlamentar, pois guarda relação
de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a
administração da União.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q44.
No que se refere ao Poder Legislativo, julgue os seguintes itens.

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

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Deputados e senadores
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q45.
No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,
julgue os itens subsequentes.

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

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições do Presidente da República
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q46.
Julgue os itens a seguir com base na CF.

O presidente da República possui competência constitucional
para dispor, mediante decreto, acerca de aumento de despesa
na administração federal.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q47.
No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.
Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a
coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da
administração federal e estadual concernentes à sua área de
competência.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q48.
No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,
julgue os itens subsequentes.

O interesse público pode motivar a remoção de juiz de
tribunal de justiça.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q49.
Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q50.
No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,
julgue os itens subsequentes.

Para integrar o Conselho Nacional de Justiça, o membro do
Ministério Público deverá ser escolhido pelo procurador-geral
da República entre os nomes indicados pelo órgão competente
de cada instituição estadual.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q51.
Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os
itens seguintes.

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

CERTO

•

ERRADO
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Q52.
Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os
itens seguintes.

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

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q53.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito dos atributos dos atos
administrativos.

Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de
ato administrativo, devem-se observar figuras definidas
previamente pela lei, o que garante aos administrados maior
segurança jurídica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q54.

Considerando que servidor público de determinada autarquia
federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão
de parecer para subsidiar sua tomada de decisão, julgue os itens
a seguir, acerca dos atos administrativos.

Considerando-se a prerrogativa com que atua a administração,
o parecer solicitado é classificado como ato de gestão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, Anulação, Revogação e Prescrição
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q55.
No que se refere aos poderes administrativos, aos atos
administrativos e ao controle da administração, julgue os itens
seguintes.

Situação hipotética: A autoridade administrativa Y,
no exercício de competência que lhe foi delegada pela
autoridade X e que lhe conferia poder decisório para a prática
de determinado ato de autoridade, praticou determinado ato
administrativo que o administrado Z entendeu ser-lhe
prejudicial. Assertiva: Nessa situação, caso queira obstar os
efeitos do referido ato mediante mandado de segurança,
o administrado Z deverá dirigir sua peça contra a autoridade
delegada, e não contra a autoridade delegante.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle administrativo
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q56.
Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de
controle na administração pública, julgue os itens a seguir.

Recursos administrativos constituem meios hábeis para
propiciar o reexame de decisão interna de um órgão da
administração por órgão correspondente de outro Poder ou de
outra esfera.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q57.
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 da administração pública / Controle judiciário
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q58.
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 / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q59.
João, após aprovação em concurso público, foi nomeado
em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração
indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética
em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para
ocupar emprego público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos servidores públicos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q60.
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.

A conduta de atender ao público com presteza, embora não
esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor,
é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q61.
O teto de um imóvel pertencente à União desabou em
decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a
decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública
responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação
dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade
pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o
processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou
preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,
prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso
desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.
Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a
União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados
quanto a reforma prometida.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

A autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q62.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos agentes públicos, aos
poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado.

O poder discricionário confere ao administrador, em
determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada
conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se
limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de
revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao
princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de
boa-fé.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q63.
Em relação aos princípios da administração pública e à organização
administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,
as sociedades de economia mista não se subordinam
hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente
por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar
Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q64.
Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da
administração pública, julgue os seguintes itens.

A administração, quando aplica sanção administrativa a uma
pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua
no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de
supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma
indistinta.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q65.
Julgue os itens subsequentes, acerca dos atos e dos poderes
administrativos.

Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza
originária e visam ao preenchimento de lacunas legais
e à complementação da lei.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade objetiva da administração
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q66.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da
responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito
brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do
interesse público, será integralmente excluída a
responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja
exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q67.
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das sanções
previstas em lei, julgue os itens a seguir.

Tal qual o servidor público, uma pessoa sem qualquer vínculo
contratual com o poder público está sujeita às disposições da
Lei de Improbidade Administrativa. Isso se verifica, por
exemplo, em caso de concorrência para a prática de ato
ímprobo ou de autobenefício sob qualquer forma.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito
Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q68.
No que se refere aos poderes da administração pública e aos
serviços públicos, julgue os itens subsecutivos.

Os serviços públicos gerais são indivisíveis, sendo prestados a
toda a coletividade, sem destinatários determinados ou
individualizados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação
Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q69.
Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de
serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só
podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são
exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q70.
A respeito de bens públicos, concessões e permissões, bem como
sanções administrativas, julgue os itens subsequentes.
Suponha que Paulo possua rádio de transmissão clandestina,
sem a devida autorização do órgão competente, em pleno
funcionamento. Nessa situação, segundo o STJ, ao descobrir
esse fato, a administração pública deve interromper a
transmissão e lacrar o local imediatamente, sem prévia
manifestação de Paulo, porque essa forma de ação decorre
diretamente do exercício do poder de polícia, não se tratando,
propriamente, de uma sanção administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q71.
A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços
públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço
público for atribuída aos estados federados de forma privativa,
então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela
União nem pelos municípios.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Administração / Direta e indireta
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q72.
A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da
descentralização administrativa, julgue os itens seguintes.

Compõem a administração indireta os órgãos públicos internos,
as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as fundações públicas.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q73.
Em relação aos princípios da administração pública e à organização
administrativa, julgue os itens que se seguem.

Quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um
de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas
atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade
administrativa a um ente personalizado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q74.
Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens
seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e
direitos e vantagens do servidor público.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de
quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Princípios, Conceitos e Disposições Gerais
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q75.
Com base no disposto nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, julgue os itens que se seguem.

A administração deve realizar procedimento licitatório para a
contratação, com terceiros, de compras, serviços, obras,
alienações e permissões, entre outros objetos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Modalidades da Lei 8.666
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q76.
À luz do disposto na Lei nº 8.666/1993 — Lei de Licitações e
Contratos —, julgue os próximos itens.

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, preliminarmente, comprovem possuir a
qualificação exigida no edital para a execução do seu objeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Contratos Administrativos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q77.
O teto de um imóvel pertencente à União desabou em
decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a
decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública
responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação
dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade
pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o
processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou
preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,
prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso
desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.
Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a
União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados
quanto a reforma prometida.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

O contrato verbal firmado entre a União e a Empresa Y é nulo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q78.
No que se refere aos poderes administrativos, aos atos
administrativos e ao controle da administração, julgue os itens
seguintes.

Situação hipotética: Antônio, servidor que ingressou no
serviço público mediante um ato nulo, emitiu uma certidão
negativa de tributos para João. Na semana seguinte, Antônio
foi exonerado em função da nulidade do ato que o vinculou
à administração. Assertiva: Nessa situação, a certidão emitida
por Antônio continuará válida.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a
gestão privada
Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q79.
Acerca da administração pública contemporânea, julgue os itens
subsecutivos.

Um ponto de convergência dos setores público e privado é o
fato de os gestores de ambos os setores agirem de acordo com
as instruções apresentadas por seus superiores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência nos serviços públicos
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q80.
No que concerne a gestão da qualidade, modelo de excelência
gerencial e modelo de gestão pública, julgue os itens que se
seguem.

De acordo com o modelo de excelência em gestão pública,
a avaliação da gestão de uma organização dá destaque ao seu
desempenho em relação ao mercado e visa identificar
oportunidades de aprimoramento dos processos considerados
excelentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência na gestão dos serviços públicos
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q81.
Julgue os próximos itens, relativos a políticas públicas e suas
formas de avaliação.

Avalia-se uma política pública, entre outros critérios, pela
eficiência, que representa a medida do grau em que o programa
atinge seus objetivos e metas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Conceitos e práticas de RH relativas ao servidor público
Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE

Q82.
Com relação a sistemas de pessoal e a legislações aplicadas à área,
julgue os próximos itens.

O Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (SIAPE) e o SIPEC são sistemas estruturadores do
governo brasileiro, responsáveis por executar rotinas relativas
à administração de pessoal civil público, sobretudo quanto
a pagamento, cadastro, legislação e lotação de pessoal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Planejamento estratégico de RH

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q83.
A respeito dos aspectos que envolvem os processos de recrutamento
e seleção e a capacitação de pessoas, julgue os itens a seguir.

Cabe ao planejamento de recursos humanos destacar eventuais
redundâncias e avaliar tanto as possibilidades de reconversão
como o impacto de novas tecnologias e de novas formas de
organização do trabalho na atividade da empresa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q84.
Julgue os itens a seguir, relativos a benefícios sociais, recrutamento
e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Com exceção do nível de reação, a aplicação dos demais tipos
de avaliação de treinamento — aprendizagem, desempenho,
resultado e retorno do investimento — depende da qualidade
dos processos de levantamento de necessidades e de
planejamento instrucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q85.
Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento
e desenvolvimento.

A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo
impacto de treinamentos dos servidores.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q86.
Julgue os itens seguintes, acerca de gestão de pessoas.

A avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes
é suficiente para alinhar uma gestão de desempenho de pessoas

por competências aos objetivos organizacionais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q87.
Acerca de qualidade de vida, saúde, higiene, segurança no trabalho,
julgue os itens subsecutivos.

Até bem pouco tempo, o foco da GP estava na produtividade
e na qualidade do trabalho. Atualmente, pode-se afirmar que
o foco foi ampliado para agregar também a qualidade de vida
dos empregados, pois, quando estes estão felizes, produzem
mais e melhor.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q88.
Em relação ao conceito e aos tipos de estrutura organizacional,
julgue os próximos itens.

Equipes multifuncionais, livre fluxo de informações, cadeias
claras de comando, amplitudes de controle abrangentes e
elevada especialização são características típicas dos modelos
orgânicos de estrutura organizacional.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q89.
Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação
e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

Tornar as tarefas mais desafiadoras é uma forma de motivar
pessoas e de desenvolver nelas o sentimento de que as
atividades estão ficando mais enriquecedoras.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q90.
Julgue os itens a seguir, relativos a benefícios sociais, recrutamento
e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Seleções podem ser fundamentadas na noção de cargo ou de
competência: em ambos os casos, os procedimentos de seleção
são determinados em razão dos conteúdos das atividades e
tarefas e os requisitos de acesso relativos ao posto de trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q91.
Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de pessoas.

Descrição de cargos consiste no detalhamento dos
conhecimentos, das habilidades, das capacidades para
o desempenho de conteúdo e das responsabilidades exigidas
para a atuação profissional em um determinado cargo.
•

CERTO

•

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

Q92.
Em relação aos conceitos gerais e à importância da administração,
julgue os itens a seguir.

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

CERTO

•

ERRADO
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Q93.
Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento
e desenvolvimento.

Antes da definição de um modelo pedagógico para a criação de
um curso a distância, é essencial que se realize uma avaliação
diagnóstica dos cursos presenciais da organização, de forma a
evitarem-se discrepâncias entre os modelos que possam
desqualificar as ações educacionais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q94.
Em relação aos conceitos e princípios da arquivística, julgue
os itens a seguir.

O princípio da procedência, também chamado de princípio do
respeito aos fundos, dispõe que tudo o que for produzido por
uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser
misturado aos fundos de outras entidades produtoras.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q95.
Em relação à gestão de documentos e a ações do protocolo,
julgue os itens subsequentes.

Autuação, distribuição e descarte são responsabilidades do
protocolo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Classificação de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q96.
A respeito do disposto no código de classificação de documentos de
arquivo relativos às atividades meio da administração pública
federal, aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos, julgue os
itens que se seguem.

A classificação define a organização física dos documentos
arquivados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de
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Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q97.
A respeito do disposto no código de classificação de documentos de
arquivo relativos às atividades meio da administração pública
federal, aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos, julgue os
itens que se seguem.

Ordenação é uma fase posterior à classificação de documentos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo
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Q98.
Em relação aos conceitos e princípios da arquivística, julgue
os itens a seguir.

De acordo com a teoria das três idades, arquivos podem
ser correntes, intermediários ou permanentes.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETáRIO ESCOLAR / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q99.
No que se refere a preservação, conservação e restauração de
documentos, julgue os itens seguintes.

O material utilizado na confecção das caixas que acondicionam
documentos de arquivo é irrelevante na preservação
documental.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q100.
Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do
Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma
minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a
condição de que todos os servidores do setor pudessem
colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada
de consolidar o documento final. Após digitar a primeira
versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo,
a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição
do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer
com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa
situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a
diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora
da alteração e autor da alteração.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q101.
Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do
Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a
listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e,
para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele
inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha
mostrada abaixo.

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula
=MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá
determinar corretamente a média desejada.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q102.
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
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Q103.
Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto
Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação
Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com
extensões htm e html armazenados localmente no computador.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q104.
Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e
procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do
Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o
mesmo email.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q105.
Com relação a redes, Internet e segurança, julgue os itens.
Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados
também salas de chat ou de bate-papo, dispõem de ambiente
on-line para discussão em tempo real entre os membros
cadastrados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização / Busca e pesquisa
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Q106.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e
procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue
palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em
minúsculas no texto a ser pesquisado.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q107.
Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados
à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Embora exista uma série de ferramentas disponíveis na Internet
para diversas finalidades, ainda não é possível extrair apenas
o áudio de um vídeo armazenado na Internet, como, por
exemplo, no Youtube (http://www.youtube.com).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q108.
Julgue os itens seguintes, que versam acerca de informática e
processamento de dados.
O administrador público, ao se preocupar em armazenar as
informações disponíveis na repartição, estará desenvolvendo
atividades fora da área de informática, já que essa ciência diz
respeito ao processamento dessas informações.
•

CERTO

•
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Q109.
Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da
informação, julgue os seguintes itens.

Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não
será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é
transmitido pela rede de computadores.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q110.
Ainda de acordo com a CF, julgue os seguintes itens.

A segurança pública é direito de todos, e, nesse sentido,
incumbe à polícia civil a função de polícia judiciária da União.
•

CERTO

•
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Q111.
À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue os itens
seguintes.

Mediante autorização específica da respectiva corregedoria e
comunicação aos órgãos de trânsito competentes, o veículo
utilizado por magistrado que exerça competência ou atribuição
criminal poderá, por motivo de segurança e de forma
provisória, transitar, excepcionalmente, com placas especiais,
de modo a impedir a identificação de seu usuário.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q112.
Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou
a policial rodoviário federal, conforme o contexto.
Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem.
Se, durante a execução de obra ao longo de uma rodovia
federal, a empresa responsável pela obra interromper a
circulação de veículos e a movimentação de cargas em uma
das faixas de rolamento sem a prévia permissão do órgão de
trânsito competente, a PRF deverá interditar a obra e aplicar as
penalidades civis e multas decorrentes da infração cometida
pela empresa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Legislação Relativa à PRF / Decreto no 6.061/2007
Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q113.
Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou
a policial rodoviário federal, conforme o contexto.
A respeito da organização do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos atos praticados por seus agentes, julgue
os itens que se seguem.
Por ser órgão do Ministério da Justiça, a PRF é órgão do Poder Executivo, integrante da administração direta.
•
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•
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