
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q1.

Texto 1A1AAA

O medo do esquecimento obcecou as sociedades

europeias da primeira fase da modernidade. Para dominar sua

inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do

passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos

os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o

tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos

quais podia ser inscrita a memória dos tempos e dos homens.

No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca,

na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais

simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade

da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser

apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros

estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil.

Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro

perigo: o de uma incontrolável proliferação textual de um

discurso sem ordem nem limites.

O excesso de escrita, que multiplica os textos inúteis

e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos, foi

considerado um perigo tão grande quanto seu contrário.

Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim

como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos

os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção

os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram

traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e

depois escrever de novo.

Roger Chartier. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura

(séculos XI-XVIII). Trad.: Luzmara Curcino Ferreira. São Paulo:

UNESP, 2007 , p . 9 -10 ( com adap tações ) .

Infere-se do

texto 1A1AAA que a escrita é uma

• A) tecnologia ambígua, pois é capaz de, ao mesmo tempo,

preservar informações úteis e contribuir para a disseminação

de textos inúteis.

• B) atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo,

assim, a integridade das informações frente às inconstâncias da

história.

• C) invenção da primeira fase da modernidade, voltada a manter

vivas as memórias sociais e culturais.

• D) forma de evitar o desaparecimento de informações importantes

que não deveriam ser esquecidas ou perdidas.

• E) manifestação efêmera, que podia ser registrada, depois apagada

e, mais tarde, recuperada pela reescrita.
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Q2.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do 

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos 

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a 

escrita. 

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões 

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em



sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além 

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos 

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo 

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava. 

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora 

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias, 

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória 

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando 

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os 

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana [...] (1º parágrafo)

As frases acima estão articuladas com correção em um só período em:

• A) Contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às

estrelas; a oralidade, à qual quer dizer pré-literatura, que existia apenas devido à voz humana.

• B) A oralidade, onde contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a

viagem dos homens às estrelas quer dizer pré-literatura: existia apenas graças à voz humana.

• C) Existia graças apenas à voz humana a oralidade, à qual contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da

época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas: oralidade quer dizer pré-literatura.

• D) Contribuindo, de maneira decisiva, para impulsionar a civilização, da época das pinturas rupestres à viagem dos homens às

estrelas, a oralidade quer dizer pré-literatura, cuja existia graças à voz humana apenas.

• E) A oralidade, que quer dizer pré-literatura - aquela que existia apenas graças à voz humana -, contribuiu de maneira

decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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Q3.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido 

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.



 

 

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem", 

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em". 

 

 

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão. 

 

 

 

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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CG1A1CCC

As mudanças climáticas já são uma realidade para a

população mundial, com ameaças à infraestrutura de cidades,

diminuição da produtividade nas lavouras, alterações nos

oceanos e risco em relação à disponibilidade de peixes.

As transformações são causadas pela emissão

excessiva de gases de efeito estufa, em atividades como

desmatamento, queima de combustíveis fósseis para a geração

de energia ou práticas insustentáveis na agricultura e na

pecuária.

Caso nada seja feito, a previsão é de que haja um

aumento de 1 ºC em 2020 em relação à era pré-industrial.

Parece pouco, mas é suficiente para gerar consequências para

todas as populações do mundo, em especial as comunidades

pobres e vulneráveis, causando impactos na segurança

alimentar, hídrica e energética, aumento do nível do mar,

tempestades, ondas de calor e intensificação de secas, chuvas

e inundações.

Internet: <www.wwf.org.br> (com adaptações).

No

texto CG1A1CCC, funciona como um dos complementos da

forma verbal "causando" (R.14) o termo

• A) "ondas de calor" (R.16).

• B) "secas" (R.16).

• C) "secas, chuvas e inundações" (R. 16 e 17).

• D) "segurança alimentar, hídrica e energética" (R. 14 e 15).

• E) "nível do mar" (R.15).
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Q5.

CG1A1AAA



Somente em um sistema de democracia indireta ou

representativa existem partidos políticos. A democracia

indireta ou representativa, segundo Kelsen, é aquela em que a

função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo

povo, e as funções administrativa e judiciária são exercidas por

funcionários igualmente escolhidos por um eleitorado. Dessa

forma, um governo é representativo quando os seus

funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade

do eleitorado e são responsáveis para com este.

Como o sistema de democracia representativa

procurava representar uma unidade, os partidos políticos foram

vistos com maus olhos em um primeiro momento. Em seu

início, não tinham sequer o respaldo da Constituição.

Kelsen explica que os partidos políticos surgiram

porque, em uma democracia parlamentar, o indivíduo isolado

tem pouca influência sobre a criação dos órgãos legislativos e

executivos. Assim, para obter influência, ele tem de se associar

a outros que compartilhem as suas opiniões políticas. Para o

autor, o partido político é um veículo essencial para a formação

da vontade pública em uma democracia parlamentar.

Ana Cláudia Santano. Os partidos políticos. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma

época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o

planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora

de sua existência.

Os fósseis da floresta foram preservados graças à

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e

conservou seus formatos, por meio do processo de

permineralização celular. A infiltração e a impregnação de

sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas,

preservando-os. A origem do agente da permineralização

silicosa ainda permanece obscura.

O alto índice de samambaias indica que a região

central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto

sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico

ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

No que diz respeito à pontuação, assinale a opção que apresenta

proposta de reescrita que mantém a correção do segundo parágrafo

do

texto CG1A1AAA.

• A) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento, em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.

• B) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento; em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.

• C) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer, o respaldo da

Constituição.

• D) Como o sistema de democracia representativa, procurava 

representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos 

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início, 

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da



Constituição.

• E) Como o sistema de democracia representativa procurava

representar uma unidade os partidos políticos foram vistos

com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,

os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da

Constituição.
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Q6.

CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma

época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o

planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora

de sua existência.

Os fósseis da floresta foram preservados graças à

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e

conservou seus formatos, por meio do processo de

permineralização celular. A infiltração e a impregnação de

sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas,

preservando-os. A origem do agente da permineralização

silicosa ainda permanece obscura.

O alto índice de samambaias indica que a região

central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto

sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico

ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

No trecho "em uma época anterior à dos dinossauros" (R. 2 e 3)

do

texto CG1A1BBB, o emprego do sinal indicativo de crase

decorre da

• A) regra de acentuação de palavras monossílabas.

• B) presença de expressão adverbial com nome feminino.

• C) elipse do nome "época" imediatamente depois de "à" (R.3).

• D) regência do adjetivo "anterior" (R.3) e presença do artigo

feminino antes do termo elíptico "época".

• E) regência do nome "época" (R.3).
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Q7.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais? 

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são. 

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso. 

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em 

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

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta 

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

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

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

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

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

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

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

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

A colocação pronominal está correta em:

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

várias situações.

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

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

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

os defeitos das imagens.

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

sorrir ao serem fotografadas.
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Q8.

Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da Odisseia gravados, que,

(poder) ser uma das inscrições mais antigas do

poema de Homero, foi encontrada recentemente em Olímpia, no Peloponeso. Segundo as estimativas dos arqueólogos, a tábua

de argila

(ser) do século 3 d.C. Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que

(compor) a

Ilíada e a Odisseia no fim do século 8 a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos quais só restam alguns

fragmentos encontrados no Egito.

(Adaptado de: cultura.estadao.com.br)

Considerando a correção e o teor hipotético do que se afirma no texto, preenchem corretamente as lacunas I , I I e I I I acima,

na ordem dada:

• A) poderia - seria - teria composto

• B) pudessem - seriam - teria composto

• C) poderia - fosse - tenham composto

• D) podia - fosse - tinham composto

• E) pudessem - seria - tenha composto
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Q9.

A influência da cultura na formação do cidadão

Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser pre-

servados para que nunca se perca a singularidade do coletivo.

Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. Cultura segundo a

filosofia: conjunto de manifestações humanas, de interpretação pessoal, que condizem com a realidade. Cultura segundo a

antropologia: soma dos padrões aprendidos, e que foram desenvolvidos pelo ser humano.

Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comporta-

mental, integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades.

(Adaptado de: ALMEIDA, Heraldo. www.diariodoamapa.com.br)

Atendendo às regras de regência e preservando-se o sentido do texto, em linhas gerais, os dois-pontos, no segundo parágrafo,

estarão corretamente substituídos por

• A) corresponde a

• B) é resultante de

• C) conforma-se sob

• D) é compatível em

• E) confronta-se entre
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Q10.

O primeiro... problema que as árvores parecem propor-nos 

é o de nos conformarmos com a sua mudez. Desejaríamos que 

falassem, como falam os animais, como falamos nós mesmos. 

Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silên- 

cio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se des- 

nudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que 

não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar 

tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure 

monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem ar- 

ticulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais cole- 

tivo. 

Grave e solitário, o tronco vive num estado de imper- 

meabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns 

instantes e através da tragédia clássica. Não logramos comovê- 

-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de 

trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento 

da paisagem, e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa 

parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore 

à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo 

até o quadro, parece vagamente aborrecê-la, e certas árvores 

de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto. 

De resto, o homem vai renunciando a esse processo 

de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda 

reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria 

persa do século IV, onde aparece a palmeira heráldica, até 

Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo 

isso o título: Decadência da Árvore. Vemos através desse docu- 

mentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique, 

Paisagem com Caça, a árvore colossal domina todo o quadro, e 

a confusão de homens, cães e animal acuado constitui um in- 

cidente mínimo, decorativo. Já em Picasso a árvore se torna ra- 

ríssima, e a aventura humana seduz mais o pintor do que o 

fundo natural em que ela se desenvolve.



O que será talvez um traço da arte moderna, assinala- 

do por Apollinaire, ao escrever: "Os pintores, se ainda observam 

a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a repro- 

dução de cenas naturais observadas ou reconstituídas pelo es- 

tudo... Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o 

prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar 

dela um prazer diferente do proporcionado pelo espetáculo das 

coisas naturais". Renunciamos assim às árvores, ou nos per- 

mitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas, poli- 

damente, se permitem ignorar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. "A árvore e o

homem", em Passeios na Ilha, Rio de Janeiro: José Olympio,

1975, p. 7-8)

Mantendo-se o sentido, o trecho sublinhado em Não

logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança

pode ser substituído por:

• A) nossa ousadia.

• B) nossa intempérie.

• C) nosso infortúnio.

• D) nossa falta de tempo.

• E) nosso descomedimento.
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Atualidades / Segurança

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEPLAG - Polícia Militar/MG / 2012 / FCC

Q11.

Na violência cometida contra as mulheres, o mais frequente é aquela que acontece no interior dos próprios lares e, diante disso, uma das causas mais presentes

é o:

• A) desamparo da família de baixa renda.

• B) afastamento dos valores religiosos.

• C) analfabetismo.

• D) alcoolismo.
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Atualidades / Transportes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/RO / 2015 / FGV

Q12.

“Em sua terceira visita à Amazônia desde que assumiu a pasta, o 

ministro da Defesa, Jaques Wagner, anunciou apoio à 

implementação da Hidrovia do Rio Madeira, que cortará os 

estados de Rondônia e do Amazonas. 

 

 

Orçada em R$ 40 milhões – preço equivalente a apenas 40 km de 

rodovia -, a hidrovia terá uma extensão de 1.076 km. Jaques 

Wagner acredita que o momento é adequado para o governo 

federal investir no transporte hidroviário. "O custo do transporte 

nas hidrovias é mais barato e na Amazônia não temos estradas", 

disse o ministro.” 

 

 

(Disponível em http://www.brasil.gov.br/defesa-eseguranca/2015/04/ministerio-defesa-apoia-hidrovia-de-1-076km-no-rio-madeira) 

 

 



A importância do investimento na implementação da hidrovia 

mencionada no texto está relacionada principalmente:

• A) à exploração do turismo nos principais rios da região

amazônica;

• B) ao escoamento da soja para os mercados consumidores do

exterior;

• C) ao transporte de madeira para abastecer as indústrias da

região sudeste;

• D) às reivindicações de povos indígenas no que diz respeito à

circulação no estado;

• E) à facilitação da circulação de passageiros entre Rondônia e a

Bolívia.
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Atualidades / Política

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JúNIOR / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q13.

O Congresso Nacional promulgou, no final do mês de novembro de 2013, a Proposta de Emenda à Constituição, conhecida como PEC do Voto Aberto que põe

fim ao voto secreto para a

• A) cassação de mandato de Deputados Federais e Senadores.

• B) análise de orçamentos dos estados e municípios.

• C) eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados.

• D) escolha de Ministros de Estado e diretoria do Banco Central.

• E) nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal de Justiça.
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Atualidades / Economia

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q14.

A economia brasileira voltou a crescer após oito trimestres seguidos de queda. Nos três primeiros meses de 2017, o Produto

Interno Bruto (PIB) avançou 1,0% em relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º)

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Adaptado de: http://g1.globo.com)

Um dos fatores que contribuiu para o crescimento do PIB foi a

• A) expansão dos setores do comércio e de serviços.

• B) redução do desemprego e do trabalho informal.

• C) manutenção das taxas básicas de juros.

• D) expressiva expansão do agronegócio.

• E) ampliação dos gastos do governo.
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Atualidades / Sociedade

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q15.

Em novembro de 2015 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (Pnad), a principal pesquisa demográfica que realiza a cada ano − e que oferece um raio X sobre a sociedade

brasileira. Dentre os resultados apontados na pesquisa destaca-se



• A) a renda se equilibrou e os salários de homens e mulheres já são semelhantes.

• B) a sensível queda do analfabetismo entre adultos, atualmente em 3%.

• C) o fato de cerca de 40% da população apresentar diploma de nível superior.

• D) a tendência crescente de envelhecimento da população.

• E) a rede de saneamento básico atender quase 90% da população.

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

Atualidades / Educação

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q16.

O movimento militar de 1964, no Rio Grande do Norte, golpeou as forças progressistas e com isso pôs fim a uma experiência de educação em Natal,

reconhecida pela UNESCO como válida para as regiões subdesenvolvidas do mundo, experiência que ficou conhecida como

• A) Campanha Ler e Escrever como Prática da Liberdade.

• B) Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler.

• C) Movimento de Cultura Popular, Alfabetização e Leitura.

• D) Movimento de Alfabetização e Conscientização Popular.

• E) Movimento de Educação de Base do Município de Natal.
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Atualidades / Cidadania, assistência social; Saúde

Fonte: ASSISTENTE DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - GESTAO ADMINISTRATIVA / Pref. São Paulo/SP / 2016 / CESPE_ME

Q17.

Sabe-se que a sociedade brasileira apresenta elevada desigualdade

econômica, social e étnico-racial, o que historicamente tem produzido

hierarquização social. Esse cenário, presente em todo o país, produz

privilégios e exclusões que devem ser considerados pelas administrações

municipais no processo de formulação de políticas públicas. No caso da

capital paulista, as políticas públicas voltadas para o setor da saúde

sustentam-se em alguns princípios, como no princípio de que as

desigualdades econômicas e sociais

• A) exercem reduzida influência na educação básica e no ensino médio.

• B) foram amplamente superadas por projetos de transferência de renda.

• C) inexistem no processo de ocupação espacial do município.

• D) não se manifestam na obtenção de emprego e do salário.

• E) geram impacto sobre as causas de adoecimento e morte da população.

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

Atualidades / Cultura

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME

Q18.

Em 2006, um dos maiores varejistas americanos, que emprega mais 

de 300 mil funcionários em suas mais de duas mil lojas espalhadas 

pelo mundo e fatura mais de 100 bilhões de reais, começou a operar 

no mercado chinês com seu tradicional slogan faça você mesmo. 

Contudo, a estratégia revelou-se um fiasco. Em 2012, todas as lojas 

na China haviam sido fechadas e a empresa retirou-se do país. 

Executivos, analistas de mercado e estudiosos foram unânimes ao 

afirmar o motivo do fracasso: conflito de culturas. 

 

 

Robert Sutton. I; RAO, Huggy. Pontencializando a excelência: como 

escalonar práticas exemplares para ter melhor desempenho. São Paulo:



HSM do Brasil, 2015 (com adaptações). 

 

 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção 

correta no que diz respeito às dimensões da cultura.

• A) O índice de distanciamento do poder é a medida pela qual os

membros menos poderosos nas instituições e organizações

dentro de um país esperam e por meio da qual aceitam que o

poder seja distribuído de forma desigual.

• B) Em sociedades consideradas individualistas, apesar de os laços

entre os indivíduos serem fracos, as pessoas cuidam umas das

outras em troca de lealdade.

• C) Universalismo é a tendência cultural segundo a qual o

indivíduo trata as pessoas com base em seus grupos de

afiliação e preserva favores, serviços, privilégios e sacrifícios

para amigos, parentes ou outros grupos com os quais ele se

identifica.

• D) Sociedades situadas no polo masculino caracterizam-se pela

busca por um bom relacionamento com o superior imediato e

por segurança de poder trabalhar para a mesma organização

durante um longo período.

• E) Culturas com alto grau de tolerância à incerteza buscam limitar

a ambiguidade de opiniões por meio de leis, regras,

pressupostos filosóficos e religiosos.
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Atualidades / Tecnologia

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q19.

Considere as duas notícias publicadas no início de 2016.

I. ...... afirmou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, ter realizado com sucesso seu primeiro teste com uma bomba de hidrogênio

− uma forma mais poderosa de bomba nuclear. Esse é o quarto teste nuclear realizado pelo país.

(Adaptado de: http://internacional.estadao.com.br/blogs/radar-global/cronologia-o-programa-nuclear)

II. ...... anunciou neste domingo (7 de fevereiro) ter colocado em órbita um satélite por meio de um foguete cujo lançamento

foi condenado pela comunidade internacional, que acredita ter se tratado de um teste de míssil balístico intercontinental.

Esta é a mais recente medida de um plano de mísseis e armas nucleares iniciado há 40 anos e que colocou o governante

do país sob holofotes.

(Adaptado de: http://glo.bo/1UVk8Ox)

Sobre as notícias, é correto afirmar que

• A) I e II se referem à Coreia do Norte.

• B) I e II se referem ao Paquistão.

• C) I se refere à Coreia do Norte e II à Índia.

• D) I se refere à Índia e II à Indonésia.

• E) I se refere à Mianmar e II à Coreia do Norte.
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Atualidades / Relações internacionais

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC



Q20.

O presidente Michel Temer sancionou em 24 de maio o projeto da nova Lei da Migração. O texto será publicado no dia 25, no

Diário Oficial da União.

(Adaptado de: http://brasil.estadao.com.br)

Sobre a lei da Migração são feitas as seguintes afirmações:

I. À semelhança do Estatuto do Estrangeiro, da década de 1980, a nova lei está voltada para a segurança nacional.

II. A nova lei determina a existência de um visto temporário para pessoas que precisam fugir dos países de origem, mas que

não se enquadram na lei do refúgio.

III. A lei acaba com a proibição e garante o direito do imigrante de se associar a reuniões políticas e sindicatos.

IV. Para especialistas, a legislação endurece o tratamento para os imigrantes, o que fere os direitos humanos e incentiva a

xenofobia.

Está correto somente o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I e IV.

• D) II e IV.

• E) III e IV.
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Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q21.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no dia 1 de junho de 2017 a saída do país do Acordo de Paris. Nesse sentido, o

Brasil caminha na mesma direção, ou seja, do não cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris.

(Disponível em: https://www.cartacapital.com.br)

De acordo com ONGs internacionais de proteção ambiental, estão na base dos principais problemas ambientais brasileiros,

entre outros,

• A) a morosidade na demarcação de terras indígenas e quilombolas no centro-norte do país.

• B) o corte de subsídios à proteção ambiental doados por países europeus como a Suécia e a Dinamarca.

• C) a priorização do rodoviarismo em detrimento dos sistemas ferroviário e hidroviário.

• D) a pequena utilização de fontes de energia limpa como a hidráulica, a biomassa e a nuclear.

• E) a grilagem de terras e mineração que avançam sobre áreas protegidas, principalmente na Amazônia.
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Atualidades / Atualidade e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região

Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q22.



De acordo com sua caracterização híbrida, é correto afirmar que o Distrito Federal

• A) tem por chefe do poder executivo um prefeito.

• B) divide-se em municípios, sendo Brasília sua capital.

• C) é regido por uma constituição estadual.

• D) tem administração autônoma.

• E) está subordinado ao Ministério da Integração Nacional.
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Noções de Direito administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q23.

Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como

• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.
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Noções de Direito administrativo / Estado, governo e administração pública / Elementos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q24.

Com respeito à organização administrativa da administração

pública, assinale a opção correta.

• A) O Poder Executivo, além da sua função administrativa típica,

pratica atos no exercício da função jurisdicional quando aplica

penalidades administrativas aos servidores.

• B) A legislação infraconstitucional pode autorizar que os poderes

da União desempenhem funções atípicas, prestigiando o

sistema de freios e contrapesos estabelecido pela Constituição

Federal de 1988.

• C) No regime federativo nacional, todos os componentes da

federação materializam o Estado, cada um deles atuando

dentro dos seus limites de competência traçados por

lei complementar.

• D) O Poder Legislativo, além da função normativa própria, exerce

a função administrativa quando processa e julga o presidente

da República nos crimes de responsabilidade.

• E) O Poder Judiciário, além de sua função jurisdicional típica,

pratica atos no exercício de função normativa, como na

elaboração dos regimentos internos dos tribunais.
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Noções de Direito administrativo / Direito administrativo / Conceito; Objeto; Fontes

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q25.

Para o direito administrativo brasileiro, uma característica das autarquias é a

• A) autonomia equiparada à dos entes federativos que as criam.



• B) natureza jurídica público-privada.

• C) capacidade de autoadministração.

• D) criação por portaria ministerial.
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Noções de Direito administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q26.

A respeito dos atributos dos atos administrativos, assinale a opção

correta.

• A) O ato administrativo configura instrumento de realização do

interesse público, razão por que ele tem a coercibilidade como

atributo absoluto.

• B) A imperatividade é atributo que dota de coercitividade todos

os atos administrativos.

• C) A presunção de legitimidade do ato administrativo é atenuada

pela possibilidade de o particular deixar de cumpri-lo quando

houver alguma dúvida sobre sua legalidade.

• D) A autoexecutoriedade, como atributo, admite exceções, como

nas hipóteses de cobrança de multa e de desapropriação.

• E) O contraditório e a ampla defesa suprimem a

autoexecutoriedade dos processos administrativos.
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Noções de Direito administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q27.

Assinale a opção que apresenta espécie de ato administrativo

vinculado quanto ao conteúdo.

• A) circular

• B) permissão

• C) despacho

• D) portaria

• E) licença
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Noções de Direito administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação; Decadência

administrativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q28.

No que se refere aos vícios de competência na administração

pública, assinale a opção correta.

• A) A remoção de ofício de servidor caracteriza abuso de poder.

• B) Quando o vício de competência não pode ser convalidado,

caracteriza-se hipótese de nulidade absoluta.

• C) A convalidação é o ato administrativo pelo qual é suprido o

vício existente em um ato ilegal, operando efeitos posteriores.

• D) A usurpação de poder ocorre quando um servidor público

exerce a função de outro servidor na mesma repartição.

• E) Ocorre desvio de poder quando a autoridade policial se excede

no uso da força para praticar ato de sua competência.
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Noções de Direito administrativo / Agentes públicos no Distrito Federal (Lei Complementar Distrital nº 840/2011) / Cargo, emprego e função pública

Fonte: ASSISTENTE DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - GESTAO ADMINISTRATIVA / Pref. São Paulo/SP / 2016 / CESPE_ME

Q29.

No que se refere a cargo e carreira na administração pública,

assinale a opção correta.

• A) A carreira corresponde ao agrupamento de classes de cargos

públicos iguais ou distintos entre si.

• B) O quadro permanente de cargos públicos da administração

direta pode ser ocupado por agentes que prestam serviços

mediante contratos por tempo determinado.

• C) Os ocupantes de cargos públicos possuem vínculo com a

administração pública, exercem atribuições específicas e são

remunerados por um padrão de vencimentos.

• D) São idênticas as atribuições dos agentes que exercem cargo,

emprego ou função no âmbito da administração pública

municipal.

• E) Em razão das dificuldades de definição das atribuições dos

agentes públicos, nem todos os cargos públicos precisam de

denominação ou responsabilidade próprias.
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Noções de Direito administrativo / Agentes públicos no Distrito Federal (Lei Complementar Distrital nº 840/2011) / Provimento; Efetividade,

estabilidade e vitaliciedade

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q30.

Dentre as formas de provimento de cargo público previstas na Lei Complementar Distrital nº 840/2011,

• A) a nomeação é utilizada exclusivamente para cargos efetivos, a serem preenchidos por servidores concursados.

• B) a reintegração é passível de ser aplicada aos cargos em comissão e aos empregos públicos, estes quando vinculados a

pessoas jurídicas de direito público.

• C) a nomeação de parentes de titulares de determinados cargos é vedada apenas para o preenchimento de cargos efetivos,

não se aplicando a cargos em comissão, em razão do vínculo precário.

• D) a posse é utilizada exclusivamente para cargos efetivos, cujo preenchimento demanda a submissão a concurso público de

provas ou de provas e títulos.

• E) a reintegração enseja a reinvestidura no mesmo cargo ocupado anteriormente, quando existente, em razão de decisão

judicial ter anulado a demissão do servidor.
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Noções de Direito administrativo / Agentes públicos no Distrito Federal (Lei Complementar Distrital nº 840/2011) / Remuneração

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SES/DF / 2018 / IADES

Q31.

No que se refere ao tema auxílio-alimentação, disposto na Lei

Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta.

• A) É devido ao servidor em caso de afastamento para

estudo ou missão no exterior.

• B) O valor do auxílio deve ser atualizado a cada biênio.

• C) Pode ser acumulado com outro benefício da mesma

espécie.

• D) Depende de requerimento do servidor interessado, no

qual declare não receber o mesmo benefício em outro

órgão ou entidade.



• E) Paga-se em pecúnia, com contrapartida.

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

Noções de Direito administrativo / Agentes públicos no Distrito Federal (Lei Complementar Distrital nº 840/2011) / Direitos e deveres

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SES/DF / 2018 / IADES

Q32.

De acordo com a Lei Complementar nº 840/2011, são

deveres do servidor

• A) levar ao conhecimento da autoridade superior as

falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que

tiver ciência em razão do cargo público.

• B) cumprir as ordens superiores, mesmo quando

manifestamente ilegais.

• C) atender, com presteza, a requerimentos de expedição

de certidões, desde que não sejam para defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse

pessoal.

• D) agir, no exercício das próprias atribuições, com

perícia, imprudência e burocracia.

• E) agir com falta de decoro e urbanidade.

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

Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q33.

Assinale a opção correta com relação ao poder hierárquico.

• A) Decorre do poder hierárquico o poder de revisão, por superior,

dos atos praticados por subordinado.

• B) A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar,

não se ligando ao poder hierárquico.

• C) A avocação é regra ampla e geral cuja difusão deve ser

estimulada em prol da eficiência.

• D) A hierarquia administrativa é restrita ao Poder Executivo.

• E) Subordinação e vinculação, como decorrências do poder

hierárquico, são institutos que se confundem e que se

caracterizam pelo controle que se dá no âmbito de um mesmo

ente.

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

Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q34.

Para cumprir suas funções e finalidades, a administração pública pode, à luz do princípio da supremacia do interesse público, exercer alguns poderes previstos

na doutrina. Uma das espécies de poder administrativo é o poder

• A) disciplinar.

• B) de ordem jurídica.

• C) negocial.

• D) enunciativo.

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



Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2016 / CESPE_ME

Q35.

Assinale a opção correta, a respeito dos poderes da administração.

• A) A autoexecutoriedade inclui-se entre os poderes da

administração.

• B) A existência de níveis de subordinação entre órgãos e agentes

públicos é expressão do poder discricionário.

• C) Poder disciplinar da administração pública e poder punitivo do

Estado referem-se à repressão de crimes e contravenções

tipificados nas leis penais.

• D) O poder regulamentar refere-se às competências do chefe do

Poder Executivo para editar atos administrativos normativos.

• E) O poder de polícia não se inclui entre as atividades estatais

administrativas.

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

Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q36.

Assinale a opção correta com relação aos poderes da administração

pública.

• A) O poder de polícia é a faculdade de condicionar e restringir o

uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em

benefício da coletividade ou do próprio Estado.

• B) O poder disciplinar caracteriza-se pela possibilidade de punir

internamente os servidores e externamente aqueles que

praticarem atos contrários aos interesses da administração.

• C) O poder regulamentar é a faculdade que o dirigente de órgão

administrativo possui de editar normas para a execução e

organização próprias daquele órgão.

• D) O poder discricionário caracteriza-se pela conveniência e

oportunidade para a prática e a anulação de atos

administrativos viciados.

• E) O poder hierárquico caracteriza-se pela existência de

subordinação dentro da mesma pessoa jurídica ou

entre duas pessoas jurídicas distintas.

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

Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME

Q37.

Segundo a doutrina, ocorrerá desvio de poder se

• A) o agente praticar ato buscando alcançar fim diverso daquele

determinado pela lei.

• B) o agente público agir fora dos limites de sua competência

administrativa.

• C) houver a remoção de um servidor por agente incompetente,

como forma de punição daquele.

• D) a autoridade praticar ato administrativo que vá além do que a

lei permita.



• E) houver violação ao requisito de motivo do ato administrativo,

tornando-o arbitrário.

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Assistência Social

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

Q38.

A Constituição Federal brasileira garante o recebimento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Tal benefício está relacionado

constitucionalmente à área de

• A) direitos humanos.

• B) trabalho e emprego.

• C) educação.

• D) beneficência.

• E) assistência social.

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q39.

Em determinado seminário sobre os rumos jurídicos e

políticos do Oriente Médio, dois professores debateram

intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo,

professor de relações internacionais, defendeu que o Brasil

deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários.

José, professor de direito constitucional, argumentou que essa

ação não seria possível conforme os princípios constitucionais

que regem as relações internacionais da República Federativa

do Brasil.

Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de

1988 (CF),

• A) Hugo está correto, pois a intervenção humanitária é um dos

princípios constitucionais que rege as relações internacionais

do Brasil.

• B) José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica

dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as

relações internacionais do Brasil.

• C) Hugo está errado, pois a defesa da paz e dos direitos humanos

não são princípios constitucionais que regem as relações

internacionais do Brasil.

• D) Hugo está correto, pois a dignidade da pessoa humana é um

dos fundamentos constitucionais do estado brasileiro e uma das

causas que autorizam a intervenção militar do Brasil em outros

Estados soberanos.

• E) José está errado, pois a declaração de guerra é ato político

discricionário e unilateral do presidente da República, não

estando sujeito a limites jurídicos.

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

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME



Q40.

Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata, a ser

implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida

por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito

constitucional à educação é classificado como norma constitucional

de eficácia

• A) plena.

• B) plena com efeito limitado.

• C) limitada de princípio programático.

• D) limitada.

• E) contida.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q41.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens a seguir, de acordo com a CF.

I O direito à liberdade de reunião é garantido pela CF, desde que

exercido de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao

público e mediante prévia autorização do poder público.

II As atividades das associações podem ser suspensas por decisão

judicial, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em

julgado.

III A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela

família, usufrui de impenhorabilidade no que se refere ao

pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

IV O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado, ainda que

tenha cometido crime comum antes de ter adquirido a

nacionalidade brasileira.

Estão certos apenas os itens

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) II e IV.

• E) III e IV.

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

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

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q42.

Assinale a opção correspondente a previsão contida na CF a respeito da associação profissional ou sindical.

• A) Qualquer sindicalizado tem competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

• B) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser eleito para cargos nas organizações sindicais.

• C) A participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho.

• D) A filiação a sindicato profissional será obrigatória se prevista em contrato, escrito ou verbal.



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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2016 / CESPE_ME

Q43.

Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição

Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta.

• A) Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os

efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos

são iguais perante a lei.

• B) Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela

naturalização, desde que o façam antes da maioridade civil.

• C) É permitida a extradição de brasileiros naturalizados,

respeitadas as condições previstas na CF.

• D) São considerados brasileiros natos apenas os nascidos em solo

nacional.

• E) A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses

tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade

em favor dos brasileiros.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q44.

Considerando a teoria dos direitos e das garantias fundamentais julgue os itens a seguir a respeito das determinações inscritas no texto constitucional brasileiro.

I Apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos.

II Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o

procedimento específico e qualificado para a sua aprovação.

III A livre manifestação do pensamento deve ser ampla, sendo protegido o anonimato.

Assinale a opção correta.

• A) Está certo apenas o item I.

• B) Está certo apenas o item II.

• C) Estão certos apenas os itens I e III.

• D) Estão certos apenas os itens II e III.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q45.

De acordo com a CF, os partidos políticos

• A) podem ter caráter regional ou estadual.

• B) têm autonomia para definir o regime de suas coligações

eleitorais, não sendo obrigatória a vinculação entre as

candidaturas nacionais, estaduais e municipais.

• C) adquirem personalidade jurídica somente após o registro dos

seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

• D) têm direito a recursos do fundo partidário e acesso pago à

televisão.



• E) podem constituir e utilizar organizações paramilitares,

desde que para fins eleitorais.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q46.

Segundo o texto constitucional, para que as unidades federativas estaduais possam se desmembrar, são necessárias

• A) a aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito; e a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional.

• B) a aprovação popular, mediante referendo nacional; e a edição de lei estadual pelo estado a ser desmembrado.

• C) a aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito ou referendo; e a edição de emenda à Constituição Federal.

• D) a aprovação popular, mediante referendo nacional; e a edição de resolução do Senado Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PI / 2016 / CESPE_ME

Q47.

A respeito da administração pública e dos servidores públicos,

assinale a opção correta.

• A) O sistema constitucional brasileiro adota o modelo

descentralizado de administração, em que há diversas

entidades e órgãos com competências diferenciadas para a

realização das atividades administrativas.

• B) O servidor público dotado de estabilidade e de cargo efetivo

apenas responderá civilmente por dano causado a terceiro no

exercício da função, se comprovado que ele agiu com dolo.

• C) A proibição de acumular remunerações de cargos públicos não

se estende aos empregados públicos de sociedades de

economia mista.

• D) O princípio da moralidade administrativa impõe ao servidor

somente o dever de praticar atos que sejam juridicamente

corretos.

• E) Dado o princípio da impessoalidade, em nenhuma hipótese,

será considerado válido ato fundado em interesses pessoais.
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Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q48.

A Constituição Federal de 1988 estabelece condições para a aquisição de estabilidade funcional de servidores públicos. Essas condições incluem

I nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público.

II cumprimento de três anos de efetivo exercício no cargo.

III aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Assinale a opção correta.

• A) Apenas os itens I e II estão certos.

• B) Apenas os itens I e III estão certos.

• C) Apenas os itens II e III estão certos.



• D) Todos os itens estão certos.
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Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q49.

Assinale a opção que apresenta competência exclusiva do Congresso Nacional que independe de sanção do presidente da República.

• A) conceder anistia.

• B) dispor sobre moeda e seus limites de emissão.

• C) sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.

• D) dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações.

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q50.

De acordo com a CF, o sistema proporcional é utilizado para eleger

• A) deputados federais.

• B) presidente da República.

• C) senadores.

• D) governadores.

• E) prefeitos.
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME

Q51.

De acordo com a CF, ao juiz

• A) é garantida a inamovibilidade, ainda que haja motivo

de interesse público que recomende sua remoção.

• B) é permitido dedicar-se à atividade político-partidária,

desde que ele esteja em disponibilidade.

• C) que esteja em disponibilidade é permitido exercer qualquer

outro cargo público.

• D) é permitido receber custas em processo judicial, desde que

ele esteja em disponibilidade.

• E) é garantida a vitaliciedade, que, no primeiro grau,

será adquirida após dois anos de exercício.
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q52.

Das decisões dos tribunais regionais eleitorais

• A) caberá recurso em caso de declaração de inconstitucionalidade

realizada em ação direta de inconstitucionalidade.



• B) não caberá recurso, uma vez que o TRE é tribunal de única

instância.

• C) caberá recurso caso decretem a perda de mandatos eletivos

estaduais.

• D) não caberá recurso no caso de divergência na interpretação de

lei entre dois tribunais eleitorais.

• E) não caberá recurso, exceto no caso da discussão sobre

inelegibilidade.
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Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério Público

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME

Q53.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é

• A) um órgão de controle vinculado ao Legislativo, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU).

• B) uma instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e de assessoramento jurídico do Poder

Executivo.

• C) uma instituição permanente que integra as funções essenciais à justiça conjuntamente com a defensoria pública e a advocacia pública.

• D) um órgão do Poder Judiciário.
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Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PI / 2016 / CESPE_ME

Q54.

A respeito das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.

• A) A inviolabilidade do advogado é relativa, de modo que ele

pode responder penalmente pela utilização de expressões

ofensivas durante o exercício da sua profissão.

• B) Devido ao fato de o advogado exercer função essencial à

administração da justiça, é indispensável sua presença para a

prática de todos os atos em juízo.

• C) É permitido aos defensores públicos o exercício de advocacia

privada, desde que seja realizada em horário não coincidente

com o do serviço público.

• D) Cabe à Advocacia-Geral da União, que exerce atividades de

consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo,

representar, judicial e extrajudicialmente, a União e o Distrito

Federal.

• E) A defensoria pública deve manter convênio direto com a

Ordem dos Advogados do Brasil.
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Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME

Q55.

De acordo com a CF, compete à Advocacia-Geral da União

• A) defender a validade de lei federal no âmbito de ação direta

de inconstitucionalidade ajuizada no STF.

• B) realizar atividades de consultoria e assessoramento jurídico

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

• C) executar a dívida ativa dos entes federativos.



• D) ingressar, em nome próprio, com ação direta de

inconstitucionalidade contra lei federal no STF.

• E) conceder anistia se houver delegação de competência do

presidente da República ao advogado-geral da União.
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Da assistência Social / Lei 8.742/1993 e respectivas atualizações

Fonte: ANALISTA ÁREA SAúDE - ESPECIALIDADE ASSISTENTE SOCIAL / DPE/RS / 2017 / FCC

Q56.

A Lei Orgânica de Assistência Social − LOAS (1993) coloca a assistência social como política pública na esfera dos direitos, que

antes era identificada como caridade e ajuda. Com a Política Nacional de Assistência Social − PNAS/2004 são definidos os

princípios, as diretrizes, os objetivos e os usuários desta política pública. E em 2009 é elaborada a Tipificação Nacional de

Serviços Socioassistenciais para organização dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social − SUAS.

Por meio dessa classificação foi possível

• A) ampliar a rede de serviços socioassistencial.

• B) criar critérios para oferta dos serviços socioassistenciais.

• C) desenvolver trabalho social com famílias por segmento.

• D) definir um modelo municipal de atenção.

• E) implantar serviços socioassistenciais de acordo com as demandas locais.

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

Da assistência Social / Política Nacional de Assistência Social (PNAS)

Fonte: ANALISTA ÁREA SAúDE - ESPECIALIDADE ASSISTENTE SOCIAL / DPE/RS / 2017 / FCC

Q57.

Historicamente a assistente social desenvolveu seu trabalho por ciclo de vida e por segmento em diferentes espaços sócioocupacionais. A partir da Política

Nacional de Assistência Social − PNAS/04 a matricialidade sociofamiliar coloca a família no

centro da atenção pública, exigindo do/a assistente social novas atribuições no trabalho com famílias. Desse modo, a prática de

orientação e acompanhamento das famílias/indivíduos tem caráter

• A) educativo.

• B) normativo.

• C) formativo.

• D) sensibilizador.

• E) informativo.

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

Da assistência Social / Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

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

Q58.

Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, julgue os itens a

seguir à luz da Lei nº 8.742/1993.

Situação hipotética: O CNAS, por decisão da maioria simples

de seus membros, aprovou a proposição, ao Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, de alteração dos limites de

repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Assertiva:

Nessa situação, a aprovação da proposição ocorreu em

conformidade com o que estabelece a Lei nº 8.742/1993.

• CERTO



• ERRADO
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Da assistência Social / Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)

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

Q59.

Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, julgue os itens a

seguir à luz da Lei nº 8.742/1993.

O CNAS, instância responsável pela coordenação da PNAS, é

presidido alternadamente pelo(a) ministro(a) da previdência

social e por um representante eleito da sociedade civil, sendo

de dois anos o mandato do seu presidente, permitida a

recondução.

• CERTO

• ERRADO
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Da assistência Social / Serviços Socioassistenciais

Fonte: PERITO MéDICO PREVIDENCIáRIO / INSS / 2012 / FCC

Q60.

Marta possui 55 anos de idade completos; Marilucia completa 60 anos em junho de 2012; Bruna completa 75 anos de idade em agosto de 2012; Fábio completa

70 anos em maio de 2012; Nicolas possui 61 anos de idade completos; Tobias completa 68 anos em dezembro de 2012 e Nelson possui 63 anos completos.

Hoje, preenchidos os demais requisitos legais, no tocante à idade, farão jus ao Benefício de Prestação Continuada APENAS:

• A) Nelson, Tobias, Fábio e Bruna.

• B) Tobias, Fábio e Bruna.

• C) Fábio, Bruna e Marta.

• D) Nicolas, Tobias, Fábio e Bruna.

• E) Nicolas, Marilucia, Nelson, Tobias, Fábio e Bruna.

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

Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

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

Q61.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO
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Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME



Q62.

A respeito das tendências relativas ao futuro da gestão de pessoas

nas organizações, assinale a opção correta.

• A) O setor primário (agronegócios) deve retrair em relação ao

setor de serviços, o que exigirá contratação de profissionais

com maior capacitação técnica e, portanto, os custos

relacionados a treinamento devem se elevar.

• B) O setor industrial deve se expandir em relação ao setor de

serviços, o que exigirá contratação de profissionais com menor

capacitação técnica e, portanto, os custos relacionados a

treinamento devem reduzir.

• C) O setor de serviços deve se expandir em relação ao setor

industrial, o que exigirá contratação de profissionais com

menor capacitação técnica e, portanto, os custos relacionados

a treinamento devem reduzir.

• D) O setor de serviços deve se expandir em relação ao setor

industrial, o que exigirá contratação de profissionais com

maior capacitação técnica e, portanto, os custos relacionados

a treinamento devem se elevar.

• E) O setor primário (agronegócios) deve se expandir em relação

ao setor de serviços, o que exigirá contratação de profissionais

com menor capacitação técnica e, portanto, os custos

relacionados a treinamento devem reduzir.
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Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC

Q63.

O comprometimento com a organização pode ser compreendido como vínculo que articula cognição e afeto e

ação. Por ação compreende-se o conjunto de comportamentos manifestos em prol da

• A) crença aos valores empresariais.

• B) organização.

• C) identificação com os métodos de trabalho.

• D) obediência manifesta.

• E) aceitação de todas práticas corporativas.
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Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação

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

Q64.

A motivação no local de trabalho, com base na Teoria da Expectativa, envolve a relação entre desejo e esforço, sendo que o

desejo somente ocorre quando há alta interação entre as variáveis determinantes de

• A) autonomia e resistência.

• B) necessidades básicas e segurança.

• C) autorrealização e estima.

• D) valência e instrumentalidade.

• E) aptidão e domínio.
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Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Liderança

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA JUDICIáRIA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME



Q65.

De acordo com a literatura pertinente, uma das dimensões

da liderança transacional é a

• A) recompensa contingente.

• B) motivação inspiracional.

• C) estimulação intelectual.

• D) consideração individualizada.

• E) influência idealizada.
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Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho

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

Q66.

Suponha que determinada organização pública tenha aplicado a seus servidores uma avaliação de desempenho, com o apoio

de uma consultoria especializada. Não obstante o acompanhamento técnico, ao final a avaliação apresentou-se distorcida, tendo

em vista a ocorrência do denominado “efeito halo”. Isso significa que os avaliadores

• A) deixaram que conceitos preestabelecidos comprometessem os resultados das avaliações, que se mostraram exces

sivamente subjetivas.

• B) ativeram-se apenas a resultados recentes dos avaliados, deixando de considerar período razoável para fins de avaliação.

• C) aplicaram critérios excessivamente rigorosos de avaliação, sem atentar para as peculiaridades do grupo avaliado.

• D) não quiseram se indispor com a equipe avaliada, de forma que os resultados apresentados foram todos medianos.

• E) incorreram em generalizações, extrapolando o resultado de um aspecto específico do avaliado para todo o conjunto dos

demais tópicos avaliados.
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Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q67.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo

de traduzir, graficamente, as etapas dos processos da organização, com as entradas (inputs) e saídas (outputs) correspondentes, insere-se

• A) a matriz SWOT.

• B) o organograma.

• C) a escala gráfica.

• D) a cadeia escalar.

• E) o fluxograma.
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Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos

Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q68.

O fluxograma constitui-se em uma ferramenta de representação gráfica utilizada pelas organizações com a finalidade precípua

de auxiliar

• A) o mapeamento de processos, indicando as etapas do fluxo correspondente, com as entradas e saídas.

• B) a gestão do desempenho, avaliando a atuação de todos os colaboradores com a atribuição de pontuação.

• C) o planejamento estratégico, com a indicação das forças e fraquezas e dos desafios e oportunidades.

• D) a gestão de recursos humanos, indicando todos os postos chave da organização, com os correspondentes níveis hierárquicos.

• E) o gerenciamento dos projetos estratégicos, com a identificação do fluxo de ações e do denominado caminho crítico.
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Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais

Fonte: ESPECIALISTA NA EDUCAçãO - ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q69.

Os métodos e ferramentas comumente utilizados para classificação de materiais, baseiam-se em diferentes critérios, com o

necessário suporte em estudos técnicos. Entre tais ferramentas, a Classificação XYZ baseia-se

• A) no encadeamento cronológico da utilização dos materiais, priorizando o controle daqueles que se situam no início da

cadeia produtiva.

• B) na importância financeira do material no custo de produção do bem ou serviço final prestado pela organização.

• C) no grau de imprescindibilidade do material ou criticidade para organização em face da falta do mesmo.

• D) na perecibilidade do material, dando especial atenção àqueles que não podem ser mantidos em estoque por longo

tempo.

• E) apenas nas 3 categorias de itens mais consumidos pela organização, propondo a manutenção de um estoque reduzido.

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

Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO / SABESP / 2018 / FCC

Q70.

Existem diversas metodologias que podem ser aplicadas pelas organizações para administração de materiais e gerenciamento

de estoques, enfatizando diferentes aspectos ou prioridades. Entre elas, pode-se citar a Classificação XYZ,

• A) que separa os itens em: material de consumo, material permanente rotativo e imobilizado.

• B) baseada no valor de demanda dos materiais, geralmente atrelado a critérios financeiros, evitando a reposição dos itens

mais caros.

• C) pautada na perecibilidade dos itens em estoque, adequando o giro de reposição à correspondente vida útil.

• D) focada na importância operacional do item de material, ou seja, sua imprescindibilidade ou criticidade para a rotina da

organização.

• E) a qual preconiza o conceito de estoque mínimo, composto apenas por 3 itens em cada cadeia produtiva.
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Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q71.

Tabela 1A3AAA

A tabela seguinte registra o controle de estoques de

determinados itens de uma repartição.

Se for utilizada a classificação ABC como critério para o

estabelecimento da rotatividade dos estoques de itens listados na

tabela 1A3AAA, passarão a pertencer a uma mesma classe os itens

• A) I e II.

• B) I e V.



• C) II e III.

• D) III e IV.

• E) IV e V.
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão de estoques

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q72.

Tabela 1A3AAA

A tabela seguinte registra o controle de estoques de

determinados itens de uma repartição.

De acordo com os dados da tabela 1A3AAA, o maior giro de

estoque corresponde ao item

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) IV.

• E) V.
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Noções de administração de recursos materiais / Compras / Organização do setor de compras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME

Q73.

Sabendo que administração de compras é uma atividade de

fundamental importância para o suprimento das necessidades de

materiais de uma instituição, assinale a opção correta.

• A) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais

é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento

de compras sejam alcançados.

• B) A centralização do processo de compras garante a negociação

de melhores preços, a redução do tempo necessário para a

aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre

compradores e fornecedores.

• C) Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros

inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas

que não se aplicam à administração de materiais em

instituições públicas.

• D) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de

fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento

de compras; outras atividades, entretanto, podem ser

partilhadas com outros setores da instituição.

• E) A qualificação dos compradores é de grande importância no

processo de gestão de materiais, embora esses profissionais

não interfiram no processo decisório de compras.
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Noções de administração de recursos materiais / Compras / Etapas do processo

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

Q74.

Sobre registro das compras considere:

I. São importantes para consulta regular por parte da

direção da empresa.

II. Registro Individual compreende material de escritório, limpeza, manutenção, entre outros.

III. Registro Agrupado permite uma grande simplificação do trabalho de análise e decisão como, por

exemplo, análise, risco de falta, fiscalização e concentração.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) II.

• E) III.
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Noções de administração de recursos materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q75.

Nas compras do setor público, a licitação de bens e serviços para possíveis contratações futuras, durante um período máximo de um ano (podendo este ser

prorrogado sob

determinadas condições e/ou reajustes), é uma característica exclusiva

• A) do Pregão.

• B) do Sistema de Registro de Preços.

• C) da Tomada de preços.

• D) do Convite.

• E) da Concorrência.
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Noções de administração de recursos materiais / Compras / Cadastro de fornecedores

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q76.

Na administração pública, a melhor prática para o cadastro de

fornecedores consiste em

• A) eleger um fornecedor de qualidade para cada um dos itens de

estoque necessários para a construção de parcerias duradouras

e fidelizadas.

• B) estabelecer relações diferenciadas com novos fornecedores

para conseguir o produto ou serviço mais adequado às

necessidades do órgão público.

• C) registrar o maior número possível de fornecedores a partir do

contato com sindicatos e associações, sendo dispensável a

submissão da listagem inicial de fornecedores aos critérios de

seleção predefinidos.



• D) reunir o maior número possível de fornecedores que, em

avaliações prévias, preencham, além dos requisitos básicos,

exigências complementares predefinidas.

• E) monitorar o comportamento do mercado fornecedor com o

intuito de manter sempre ativos os cadastros dos fornecedores

com os três melhores preços.
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Noções de administração de recursos materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q77.

No tocante às compras no serviço público,

• A) são exatamente idênticas as do setor privado obedecendo às mesmas regras e procedimentos.

• B) a licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços.

• C) o edital de licitação é um documento de cadastro da empresa que pretende fornecer bens e serviços à empresa pública.

• D) dentre os princípios que norteiam as licitações, o princípio da igualdade nem sempre deve ser observado, pois há situações em que é necessária a

discriminação entre participantes com diferentes níveis técnicos de qualificação.

• E) a finalidade principal da licitação é a de dar celeridade aos contratos da Administração Pública, em padrão previamente definido.
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Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC

Q78.

Até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Por isso, as empresas têm investido

em Administração de Vendas, tratando, principalmente, de três temas centrais: o planejamento do que deverá ser feito; a coordenação daquilo que está sendo

feito; e o controle daquilo que já foi feito. Deve fazer parte do planejamento:

• A) conferir se o pedido de venda foi preenchido de forma correta.

• B) verificar se as informações constantes no relatório de visita a um cliente são satisfatórias.

• C) apresentar o relatório de despesas oriundas de visitas a clientes.

• D) prever as vendas para o próximo período.

• E) avaliar o desempenho dos vendedores e da equipe de vendas.
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Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

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

Q79.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

 

 

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,



entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se 

seguem. 

Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens

adquiridos deve-se restringir à verificação de quantidades.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DE LICITAçãO, CONTRATOS E CONVêNIOS 1 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q80.

Existem quatro razões básicas para uma organização utilizar

espaço físico de armazenagem. São elas:

• A) reduzir custos de transporte e produção, coordenar

suprimentos e demanda, auxiliar o processo de produção e

auxiliar no processo de marketing;

• B) reduzir custos de armazenagem e produção, coordenar

suprimentos e demanda, auxiliar o processo de produção e

auxiliar o processo de marketing;

• C) reduzir custos de armazenagem e produção, coordenar

suprimentos e demanda, auxiliar no processo de

armazenamento e auxiliar no processo de marketing;

• D) reduzir procura por alocação, reduzir custos com pessoal,

reduzir demanda e suprimentos e auxiliar no processo de

vendas;

• E) reduzir custos de armazenagem e produção, coordenar

suprimentos e demanda, reduzir custos com pessoal e auxiliar

no processo de marketing.
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Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME

Q81.

Sabendo que a armazenagem e o controle de materiais são

atividades de grande relevância para que o processo eleitoral

transcorra de forma adequada, com garantia da qualidade do serviço

prestado ao cidadão, assinale a opção correta.

• A) As requisições de materiais são utilizadas na entrada das

compras para o controle dos materiais recebidos pelos

fornecedores.

• B) O controle das quantidades de materiais disponíveis cabe à

gestão de estoques, enquanto a verificação de itens obsoletos

e da necessidade de devoluções aos fornecedores são de

responsabilidade do departamento de qualidade.

• C) É adequado armazenar os materiais de consumo do órgão

público em gavetas, prateleiras e baias, conforme as

características e as necessidades de uso desses materiais.

• D) A atividade de recebimento de materiais tem como finalidade

a verificação dos valores das notas fiscais e o envio das faturas

para o setor de contas a pagar.

• E) A verificação completa e precisa dos materiais recebidos em

um tribunal eleitoral é a etapa do processo de recebimento e

armazenagem denominada aprovação de compras e das faturas

a pagar.
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Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - GESTãO PúBLICA / MPE/AL / 2018 / FGV

Q82.

Uma marca internacional de roupas decidiu abrir uma megaloja

em Maceió. Para que os clientes encontrem mais facilmente os

produtos que desejam, o responsável pelo layout separa o espaço

em seções para homens, para mulheres e a unissex.

Com relação às técnicas de estruturação, foi utilizada uma divisão

por

• A) processos.

• B) produtos.

• C) funções.

• D) clientes.

• E) mercado.
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Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte

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

Q83.

A operação onde o recebimento e a distribuição de produtos são feitos sem a passagem das etapas de armazenagem e retirada é denominada como

armazenagem:

• A) Drive-in e drive-through.

• B) Cross-Docking.

• C) Push back.

• D) Flow rack.

• E) Cantilever.
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Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - GESTãO PúBLICA / MPE/AL / 2018 / FGV

Q84.

O Ministério Público de Alagoas realizou a compra de uma

unidade de um material fundamental para a continuidade de suas

atividades.

Sob a perspectiva da importância operacional e da criticidade de

um item, segundo o aspecto logístico o item pode ser

conceituado como um material

• A) B.

• B) C.

• C) X.

• D) Y.

• E) Z.
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q85.

Os documentos referentes aos bens patrimoniais imóveis,

veículos, as formas de aquisição e alienação, bem como

os serviços de manutenção, limpeza e recuperação estão

contidos na classificação

• A) 030.

• B) 040.

• C) 020.

• D) 050.

• E) 070.
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q86.

Bens que podem ser deslocados de posição sem perda de sua

constituição física e não podem ser transformados em produtos

finais para o mercado são classificados como bens

• A) intangíveis.

• B) móveis.

• C) semoventes.

• D) imóveis.

• E) depreciados.
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Inventário

Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME

Q87.

Durante o inventário de bens patrimoniais na sede de um

órgão da administração pública, constatou-se que algumas cadeiras

de escritório do setor de compras haviam sido levadas para a sala

de reuniões da diretoria.

Considerando-se que os diretores tenham decidido manter referidas

cadeiras na sala de reuniões, o recurso administrativo a ser utilizado

para regularizar a ocorrência descrita nessa situação hipotética será

• A) a transferência.

• B) a cessão.

• C) a permuta.

• D) a alienação.

• E) o desfazimento.
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens

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

Q88.



A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta

entre entidades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TJ/AP / 2014 / FCC

Q89.

Refere-se à exclusão de um bem do acervo mobiliário do

Estado e a consequência retirada do seu valor do ativo

imobiliário:

• A) Baixa.

• B) Recolhimento.

• C) Cessão.

• D) Alienação.

• E) Comodato.
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Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q90.

O conceito de forma está associado ao de

• A) suporte.

• B) formato.

• C) tradição documental.

• D) espécie.

• E) técnica de registro.

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

Noções de arquivologia / Legislação arquivística

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q91.

Dentre as operações técnicas preconizadas pelo Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos (e-Arq Brasil), incluem-se aquelas relacionadas com o controle de acesso. Como medida de segurança, os

documentos de acesso restrito são rastreados por meio de

• A) controle de versão.

• B) processo de emulação.

• C) criptografia assimétrica.

• D) assinatura eletrônica.

• E) trilhas de auditoria.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME



Q92.

A movimentação de um documento de um setor para outro para que

decisões sejam tomadas é uma atividade de protocolo denominada

• A) tramitação.

• B) registro.

• C) expedição.

• D) distribuição.

• E) classificação.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME

Q93.

Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos

documentais em razão de a sua finalidade original ser

• A) política.

• B) cultural.

• C) administrativa.

• D) histórica.

• E) social.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de

documentos de arquivo

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME

Q94.

O acondicionamento adequado de plantas arquitetônicas deve ser

feito em

• A) pastas suspensas.

• B) tubos de PVC.

• C) caixas de papelão.

• D) gavetas de mapotecas.

• E) armários de aço.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q95.

Com base na legislação que afeta a gestão documental e as práticas arquivísticas no âmbito do Poder Judiciário, é correto

afirmar que

• A) continuará a funcionar até 2020 o serviço de Protocolo Integrado do Tribunal Regional do Trabalho da 2

a

região, pois a

implantação do processo judicial eletrônico ainda não alcançou o patamar de eficiência desejado.

• B) os Tribunais podem celebrar convênios com instituições acadêmicas e culturais, concedendo-lhes a guarda definitiva de

seus documentos de valor permanente.

• C) as Comissões Permanentes de Avaliação Documental nos Tribunais devem ser integradas, no mínimo, pelos seguintes

técnicos: um servidor da área de tecnologia da informação, um bacharel em Arquivologia e um bacharel em História.



• D) a temporalidade mínima e a destinação dos processos judiciais com trânsito em julgado serão registradas no sistema

gestor de tabelas processuais unificadas do Conselho Nacional de Justiça.

• E) os processos com decisões transitadas em julgado podem ser sumariamente eliminados, dispensando o registro de

informações que possibilitem a expedição de futuras certidões.
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Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME

Q96.

No tratamento de uma massa documental acumulada, o primeiro

procedimento a ser realizado com foco na conservação e

preservação deve ser o(a)

• A) transferência.

• B) recolhimento.

• C) emulação.

• D) transcrição.

• E) higienização.
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Noções de arquivologia / Triagem e eliminação de documentos e processos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q97.

Atividades pedagógicas com o objetivo de divulgar seu acervo costumam fazer parte, nas instituições arquivísticas, do chamado setor ou serviço

• A) curatorial.

• B) expográfico.

• C) reprográfico.

• D) educativo.

• E) cenográfico.
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Noções de arquivologia / Digitalização de documentos; Controle de qualidade da digitalização

Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME

Q98.

A digitalização, apesar de muito utilizada para a preservação de

documentos de arquivo, apresenta como desvantagem a

• A) possibilidade de acesso múltiplo.

• B) possibilidade de eliminação do original.

• C) dificuldade de se gerar muitas cópias.

• D) dificuldade de captura dos documentos.

• E) obsolescência de hardware e de software.
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Qualidade no atendimento ao público / Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição,

conduta, objetividade

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC

Q99.



O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo específico de SERVIÇO. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam esse

produto nessa categoria. A característica que NÃO pertence à categoria dos SERVIÇOS é a

• A) intangibilidade.

• B) estocabilidade.

• C) inseparabilidade.

• D) perecibilidade.

• E) heterogeneidade.
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Trabalho em equipe / Personalidade e relacionamento, eficácia no comportamento interpessoal, fatores positivos do relacionamento, comportamento

receptivo e defensivo, empatia, compreensão mútua, relação entre servidor e opinião pública, relação entre órgão e opinião pública

Fonte: AGENTE TéCNICO - ADMINISTRADOR / MPE/AM / 2013 / FCC

Q100.

Numa equipe, por definição, o poder tem de ser compartilhado. A liderança não necessariamente precisa ser sempre a mesma, o que o confundiria com chefia.

Assim, é natural que os diferentes membros da equipe assumamlhe a liderança, conforme a tarefa que se lhe coloca. (Vergara, 2012).

Expressa característica da Equipe o que consta em:

• A) Indisposição e responsabilidade individual.

• B) Foco no poder.

• C) Ênfase no trabalho individual.

• D) Membros sem objetivos comuns.

• E) Comportamento ético, negociação e humildade intelectual.
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	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME




	Q33.
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q34.
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2016 / CESPE_ME




	Q35.
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME




	Q36.
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME




	Q37.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Assistência Social 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Assistência Social 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Assistência Social 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA SEGURANçA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q39.
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME




	Q40.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q41.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q42.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2016 / CESPE_ME




	Q43.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q44.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q45.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q46.
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PI / 2016 / CESPE_ME




	Q47.
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q48.
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q49.
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q50.
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2017 / CESPE_ME




	Q51.
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q52.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério Público 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 7ª / 2017 / CESPE_ME




	Q53.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PI / 2016 / CESPE_ME




	Q54.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q55.
	Da assistência Social / Lei 8.742/1993 e respectivas atualizações 
	Da assistência Social / Lei 8.742/1993 e respectivas atualizações 
	Da assistência Social / Lei 8.742/1993 e respectivas atualizações 
	Fonte: ANALISTA ÁREA SAúDE - ESPECIALIDADE ASSISTENTE SOCIAL / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q56.
	Da assistência Social / Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
	Da assistência Social / Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
	Da assistência Social / Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
	Fonte: ANALISTA ÁREA SAúDE - ESPECIALIDADE ASSISTENTE SOCIAL / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q57.
	Da assistência Social / Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
	Da assistência Social / Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
	Da assistência Social / Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q58.
	Da assistência Social / Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
	Da assistência Social / Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
	Da assistência Social / Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q59.
	Da assistência Social / Serviços Socioassistenciais 
	Da assistência Social / Serviços Socioassistenciais 
	Da assistência Social / Serviços Socioassistenciais 
	Fonte: PERITO MéDICO PREVIDENCIáRIO / INSS / 2012 / FCC




	Q60.
	Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q61.
	Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/TO / 2017 / CESPE_ME




	Q62.
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q63.
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q64.
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Liderança 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Liderança 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Liderança 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA JUDICIáRIA / TRE/BA / 2017 / CESPE_ME




	Q65.
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q66.
	Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento 
	Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento 
	Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q67.
	Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos 
	Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos 
	Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q68.
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Fonte: ESPECIALISTA NA EDUCAçãO - ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q69.
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO / SABESP / 2018 / FCC




	Q70.
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Noções de administração de recursos materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME




	Q71.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão de estoques 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão de estoques 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão de estoques 
	Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME




	Q72.
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME




	Q73.
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Etapas do processo 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Etapas do processo 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Etapas do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC




	Q74.
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q75.
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME




	Q76.
	Noções de administração de recursos materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação 
	Noções de administração de recursos materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q77.
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC




	Q78.
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q79.
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DE LICITAçãO, CONTRATOS E CONVêNIOS 1 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV




	Q80.
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME




	Q81.
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute) 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - GESTãO PúBLICA / MPE/AL / 2018 / FGV




	Q82.
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q83.
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - GESTãO PúBLICA / MPE/AL / 2018 / FGV




	Q84.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q85.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens 
	Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME




	Q86.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Inventário 
	Fonte: AGENTE DE DOCUMENTAçãO / TCE/PB / 2018 / CESPE_ME




	Q87.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q88.
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Noções de administração de recursos materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q89.
	Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos 
	Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos 
	Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q90.
	Noções de arquivologia / Legislação arquivística 
	Noções de arquivologia / Legislação arquivística 
	Noções de arquivologia / Legislação arquivística 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q91.
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos 
	Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME




	Q92.
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo 
	Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME




	Q93.
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo 
	Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME




	Q94.
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q95.
	Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo 
	Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo 
	Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME




	Q96.
	Noções de arquivologia / Triagem e eliminação de documentos e processos 
	Noções de arquivologia / Triagem e eliminação de documentos e processos 
	Noções de arquivologia / Triagem e eliminação de documentos e processos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q97.
	Noções de arquivologia / Digitalização de documentos; Controle de qualidade da digitalização 
	Noções de arquivologia / Digitalização de documentos; Controle de qualidade da digitalização 
	Noções de arquivologia / Digitalização de documentos; Controle de qualidade da digitalização 
	Fonte: AUXILIAR DE PERITO / Polícia Científica/PE / 2016 / CESPE_ME




	Q98.
	Qualidade no atendimento ao público / Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta, objetividade 
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