
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q1.

Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aponta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil

da rede pública do país têm nível superior completo, 65,6% dos

docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual

escolaridade.

Os dados correspondem ao ano de 2014 e mostram

que a formação dos professores das instituições públicas

continua melhor que a dos professores da rede privada nos

anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais dessa

etapa, a proporção de docentes com formação adequada muda:

92% dos docentes na rede privada e 89% na pública. No ensino

médio, a formação é praticamente igual.

Deve-se ressaltar que o fato de que o nível superior

completo, sem se considerar a qualidade do conteúdo

aprendido nas licenciaturas, não garante excelência no trabalho

docente e, consequentemente, no ensino.

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

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

anteriormente apresentado, julgue os itens que se seguem.

Conforme o texto, a rede pública de ensino tem mais qualidade

que a rede privada, uma vez que o nível superior completo está

relacionado à realização de um trabalho de excelência pelo

professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q2.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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



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

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual

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

Q3.

Ouro em FIOS

A natureza é capaz de produzir materiais preciosos,1

como o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA.

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para

isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de4

energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT:

— Desligue as luzes nos ambientes onde é possível

usar a iluminação natural.7

— Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado.

— Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do

ambiente.10

— Utilize o computador no modo espera.

Fique ligado! Evite desperdícios.

Energia elétrica.

A natureza cobra o preço do desperdício.

Internet: <www.tjdft.jus.br> (com adaptações).

Tendo como referência os aspectos gramaticais do texto, julgue os

próximos itens.

Na linha 2, o termo “como o ouro e o cobre” expressa

uma informação que torna mais preciso o significado de

“materiais preciosos” (R.1).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

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

Q4.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às 

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — 

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro 

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de



minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por 

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas 

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo 

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q5.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular 

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser 

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma



verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o 

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

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

Q6.

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

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

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram

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

assumiram a função de moeda, circulando como elemento

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o

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

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

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

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua

função como instrumento de troca no vocabulário português,

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário.

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de

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

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de

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

moedas com características semelhantes às das atuais:

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

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

e garante o seu valor.

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de

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

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

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em

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

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o

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

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda

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

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

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro

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

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos,

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

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

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas,

controlando as falsificações e garantindo o poder de

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

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

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

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

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

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

respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido

original do texto.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q7.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q8.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.



Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q9.

Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aponta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil

da rede pública do país têm nível superior completo, 65,6% dos

docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual

escolaridade.

Os dados correspondem ao ano de 2014 e mostram

que a formação dos professores das instituições públicas

continua melhor que a dos professores da rede privada nos

anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais dessa

etapa, a proporção de docentes com formação adequada muda:

92% dos docentes na rede privada e 89% na pública. No ensino

médio, a formação é praticamente igual.

Deve-se ressaltar que o fato de que o nível superior

completo, sem se considerar a qualidade do conteúdo

aprendido nas licenciaturas, não garante excelência no trabalho

docente e, consequentemente, no ensino.

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

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

anteriormente apresentado, julgue os itens que se seguem.

Na linha 6, o sujeito da forma verbal “mostram”, que está

elíptico, tem como referente “Os dados”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q10.



Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens a seguir,

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.

A fim de obedecer aos preceitos do MRPR, o pronome de

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

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

Q11.

Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional Linux,

ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação

Google Chrome.

Conhecido como o superusuário do sistema operacional 

Linux, o usuário root é capaz de realizar diversas tarefas



de administração do sistema; entre elas, a de cadastrar outros 

usuários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

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

Q12.

Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente

Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais

rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou

dos programas que estão em uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Outlook Express

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

Q13.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

No Outlook, se a opção Com cópia oculta (Cco) estiver ativada

durante a criação de uma nova mensagem de email, poderá ser

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q14.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança



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

Q15.

Julgue os itens subsequentes, acerca do sítio de busca Google;

dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos; e dos

aplicativos para segurança da informação.

Por motivos de segurança, os programas antivírus não podem

ser desabilitados nem mesmo em caráter temporário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q16.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.

Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não

será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é

transmitido pela rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q17.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

Ao se selecionar texto de documento do Word com o uso do

mouse, a combinação das teclas

+

permite que esse

texto seja copiado para a área de transferência, podendo ser

colado em outro documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de lanilhas

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q18.



Acerca de conceitos de informática, julgue os itens a seguir.

No Microsoft Excel, a opção Congelar Paineis permite que

determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas, o

que impossibilita alterações em seus conteúdos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q19.

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações, julgue os

itens que se seguem.

No Microsoft PowerPoint, imagens e textos são armazenados

dentro do arquivo que está sendo gerado, ao passo que vídeos

são anexados ao arquivo ppt, sem serem salvos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos

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

Q20.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

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

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

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de planilhas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q21.

Julgue os próximos itens, acerca da edição de textos e planilhas.

No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas

permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula

(fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações



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

Q22.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

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

Q23.

Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um

de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas

atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade

administrativa a um ente personalizado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q24.

Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes

públicos, julgue os itens a seguir.

As autarquias e as empresas públicas têm personalidade

jurídica de direito público, e as sociedades de economia mista

têm personalidade jurídica de direito privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias

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

Q25.

Com relação à administração direta e indireta, ao controle da

administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue os

itens que se seguem.



As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e

as sociedades de economia mista são entidades da

administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações

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

Q26.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q27.

Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes

públicos, julgue os itens a seguir.

Somente as pessoas administrativas, seja qual for seu nível

federativo ou sua natureza jurídica, podem participar do capital

das empresas públicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q28.

No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da

administração pública e à organização administrativa, julgue os

itens subsequentes.

São características das sociedades de economia mista: criação

autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado;

sujeição ao controle estatal; estruturação sob a forma de

sociedade anônima.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q29.

Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue os

próximos itens.

A construção irregular de um prédio pode ser o motivo para

a prática de um ato administrativo com o objetivo de paralisar

a atividade de construir.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q30.

Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue os

próximos itens.

Ato administrativo declaratório é aquele que implanta uma

nova situação jurídica ou modifica ou extingue uma situação

existente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Deveres e proibições

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q31.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei

nº 8.112/1990 somente se aplicam ao servidor público após a

posse, momento em que ocorre a investidura no cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q32.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do 

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a 

seguir.



Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Responsabilidades

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q33.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público,

a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da

herança recebida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Penalidades

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q34.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990

e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies

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

Q35.

No que concerne aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba

os empregados públicos e servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q36.

Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes

públicos, julgue os itens a seguir.

O governador e os secretários de Estado do Distrito Federal

são considerados agentes políticos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

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

Q37.

Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q38.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções

e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações

administrativas gerais, exerce o denominado poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q39.



José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

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

Q40.

No que se refere aos princípios e poderes da administração pública

e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Os atributos do poder de polícia da administração pública

incluem a discricionariedade, observada, por exemplo, na

concessão de licença para dirigir veículos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q41.

Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes

públicos, julgue os itens a seguir.

O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto

nos atos comissivos quanto nos omissivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q42.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade

do certame.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade

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

Q43.

A respeito de contratos administrativos, licitações e bens públicos,

julgue os próximos itens.

Para a contratação de músico consagrado tanto pela crítica

como pela opinião pública, a licitação é dispensável.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

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

Q44.

A respeito de contratos administrativos, licitações e bens públicos,

julgue os próximos itens.

Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia

anterior à data do recebimento das propostas, observada a

necessária qualificação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q45.

De acordo com a Lei de Licitações, julgue os itens que se seguem.

O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para

as compras efetuadas pela administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q46.

Com base no que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,

julgue os itens que se seguem.



O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo para a

apresentação de nova documentação ou de outras propostas,

devidamente escoimadas, se todos os licitantes que participem

do certame forem inabilitados ou todas as propostas,

desclassificadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública

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

Q47.

Com relação à administração direta e indireta, ao controle da

administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue os

itens que se seguem.

Partidos políticos não têm legitimidade para denunciar

irregularidades ou ilegalidades na administração pública ao

Tribunal de Contas da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q48.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo

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

Q49.

A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa

legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades

gestoras.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q50.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da

responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito

brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do

interesse público, será integralmente excluída a

responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja

exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Tipos de Responsabilidade

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q51.

No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração,

julgue os itens subsequentes.

Se um agente público, nessa qualidade, causar dano a terceiro,

a responsabilidade civil do Estado será objetiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q52.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q53.

Um órgão da administração pública contratou uma

empresa para realizar a reforma da instalação elétrica de seu

edifício sede. Para isso, celebrou com a empresa contrato

administrativo válido por 12 meses, no valor de R$ 150.000,00. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.



O agente que eventualmente tenha sido designado como fiscal

do contrato terá a atribuição de aplicar as sanções

administrativas previstas no edital.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Trabalho, emprego e renda

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

Q54.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para

resolver o problema”, afirmou.

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a

fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao

clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,

infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para

sua redução.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável, cooperativismo e associativismo

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

Q55.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram 

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas 

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve 

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios. 

 

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o 

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou 

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão 

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência. 

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação 

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com



os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na 

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com 

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para 

resolver o problema”, afirmou. 

 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

 

 

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano, 

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens. 

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas

regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo, em 2016, e do

Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre

exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q56.

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

Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor

público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios

éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos

e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio

comum das despesas com os serviços prestados à população.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q57.

A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os

seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra

comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,

mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o

cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q58.



Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q59.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Servidor público do DF apresentar-se ao trabalho com

vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui

vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas

no serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q60.

Com base nas disposições da Resolução nº 10/2008, da Comissão

de Ética Pública da Presidência da República, julgue o item

subsequente.

Não será objeto de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional

(ACPP) o desvio ético do gestor público que, deliberadamente,

proferir ofensas a subordinado, na presença da equipe,

prejudicando a reputação desse servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria/MTE no 2.973, de 20 de dezembro de

2010

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE

Q61.

Julgue os itens a seguir acerca da ética no serviço público e suas

instruções legais.

Considere que Vagner, servidor do MTE, no final de semana, 

quando não trabalhava, tenha feito circular mensagem de



correio eletrônico que caluniava Sílvia, colega de trabalho. 

Nessa situação, como a mensagem não partiu do espaço de 

trabalho e foi feita fora do horário de serviço, Vagner não 

cometeu atitude que fira o Código de Ética do MTE.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q62.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As etapas que compõem o processo orçamentário no DF

incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara

Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q63.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para

a execução de obras.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q64.

Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento

público, julgue os itens a seguir.

As descentralizações de créditos orçamentários não se

confundem com transferências e transposição de dotações

orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q65.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

O ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico

e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos

e financeiros dos programas do setor público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q66.

Acerca dos instrumentos de efetivação de planejamento e

orçamento no Brasil, julgue os próximos itens.

No plano plurianual, a fonte dos indicadores corresponde à

receita ou ao conjunto de receitas que deverá ser utilizado para

a realização do programa temático a que se refere cada

indicador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q67.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual na Constituição Federal

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q68.



O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2016 prevê

um déficit orçamentário. Essa é a primeira vez na história que o

governo entrega uma proposta orçamentária admitindo déficit

nas suas contas. A tabela apresentada mostra o resumo da receita e

despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade por

categoria econômica.

A respeito dessa tabela e dos assuntos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A existência de déficit orçamentário no PLOA desrespeita o

princípio do equilíbrio orçamentário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q69.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Criado no Brasil pelo Decreto-lei nº 200/1967,

o orçamento-programa foi concebido como instrumento de

planejamento, de gerenciamento e de controle dos recursos

da administração pública, de forma a aperfeiçoar

o cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos.

Nesse sentido, as necessidades financeiras das unidades

organizacionais deverão ser priorizadas na elaboração

do orçamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q70.

No mês de novembro de 2016, fortes chuvas e ventanias 

assolaram uma região administrativa do DF. O fato de terem 

causado danos a casas e aparelhos públicos possibilitou a 

caracterização de calamidade pública, e não havia, na Lei de 

Orçamento de 2016, dotação orçamentária específica para a sua 

recuperação. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item.



Nesse caso, para o reparo das casas, o GDF deverá utilizar-se

da abertura de crédito extraordinário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q71.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

No tocante à conceituação e à classificação da receita pública,

as receitas tributária e patrimonial são classificadas como

receitas de capital.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Classificação segundo a natureza

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q72.

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.

De acordo com a categoria econômica, o superávit do

orçamento corrente é considerado fonte de receita corrente do

Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Etapas e estágios

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE

Q73.

Com relação à receita pública, julgue os itens subsequentes.

Em obediência ao regime de caixa, uma receita orçamentária

somente poderá ser registrada quando ocorrer o efetivo

ingresso dos recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito

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



Q74.

Em relação às normas vigentes para a fase de execução do

orçamento, bem como aos estágios da receita e da despesa públicas,

julgue os itens subsecutivos.

O estágio do empenho da despesa pública estará incompleto

enquanto não for implementada a condição que deu origem ao

gasto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Classificação segundo a natureza

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q75.

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.

As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da

dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à

categoria econômica de despesas correntes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Etapas e estágios

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q76.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

No caso de o valor empenhado ser insuficiente para atender as

despesas com a merenda escolar, o executor de despesas

deverá providenciar a anulação total do empenho e elaborar

outro empenho no valor adequado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE



Q77.

A respeito das receitas e despesas públicas, julgue os itens a seguir.

Restos a pagar processados correspondem às despesas que

tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q78.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha

verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Estrutura Regimental do MTE: Decretos no 5.063/2004, no 6.341/2008, no 7.015/2009

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE

Q79.

O Decreto n.º 5.063/2004 aprovou a estrutura regimental

do MTE, órgão vinculado à administração federal. Compõem sua

estrutura as superintendências regionais do trabalho e emprego, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho

(FUNDACENTRO), entidade vinculada, dotada de

personalidade jurídica própria.

Considerando as informações acima, julgue os próximos itens

acerca da organização administrativa do Estado.

As empresas públicas são entidades integrantes do quadro da

administração direta dotadas de personalidade jurídica própria.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED): Lei no 4.923/1965 e alterações



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2008 / CESPE

Q80.

Em relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados(CAGED), julgue os itens subseqüentes.

É vedado a qualquer empresa, independentemente da

situação econômica ou financeira em que se encontre,

proceder à redução da jornada de trabalho de seus

empregados, assim como à dos respectivos salários.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): Decreto no 76.900/1975 e alterações, Instrução Normativa MTPS no 01, de 21 de

fevereiro de 1992

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2008 / CESPE

Q81.

No que se refere à relação anual de informações sociais (RAIS),

julgue os itens que se seguem.

A RAIS contém elementos destinados a suprir as

necessidades de controle, estatística e informações das

entidades governamentais na área social.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Lei no 7.998/1990 e alterações: Abono Salarial e Seguro-desemprego

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

Q82.

Em cada um dos próximo itens, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das Leis nº 7.998/1990 e nº 8.036/1990.

Logo depois de ter sido demitida por justa causa da empresa

securitária onde trabalhou por dez anos, Ana solicitou o

seguro-desemprego, benefício que ela recebeu por dois meses,

período após o qual lhe foi feita uma proposta de emprego

condizente com sua qualificação e com remuneração

equivalente à de seu emprego anterior. Nessa situação, caso Ana recuse a referida proposta, o seguro-desemprego deverá

ser cancelado.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): Decretos no 21.175/1932 e no 22.035/1932, Lei no 9.049/1995

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TST / 2008 / CESPE

Q83.

No tocante a carteira de trabalho e previdência social (CTPS),

julgue os itens que se seguem.

Ao contratar empregado em localidade onde é emitida a CTPS, o empregador deve, obrigatoriamente, anotar no 

respectivo documento, no prazo de 48 horas, a data de



admissão, a remuneração e as condições especiais, se 

houver.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Economia Solidária: Decreto no 5.811, de 21 de junho 2006

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE

Q84.

Julgue o item abaixo, referente à economia solidária.

A homologação de resoluções, uma das atribuições do

presidente do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), pode ser transferida para a assessoria técnica.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Registro de entidades sindicais, Portaria/MTE no 186, de 10 de abril de 2008 e Portaria/MTE no 326, de 1o de março de 2013

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE

Q85.

Acerca do registro de entidades sindicais, julgue os itens

subsequentes.

O pedido de registro de sindicato poderá ser impugnado de

forma coletiva por meio da apresentação de um único

documento que represente os vários impugnantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Assistência e homologação na rescisão de contrato de trabalho, Instrução Normativa/SRT/MTE no 15/2010

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE

Q86.

No que diz respeito à assistência ao empregado e ao empregador

bem como à homologação na rescisão do contrato de trabalho,

julgue os próximos itens.

No atestado de saúde ocupacional, a declaração de inaptidão

é uma circunstância impeditiva da homologação da rescisão do

contrato de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q87.



Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens que

se seguem.

As unidades de gestão de pessoas contribuem para o futuro

e para o presente das organizações ao atuarem, em relação

às pessoas e aos processos de trabalho, no desempenho

dos papéis de parceiros estratégicos, agentes de mudança,

defensores dos funcionários e especialistas administrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de gestão de pessoas / Atribuições básicas e objetivos

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q88.

Acerca da conceituação e das funções dos setores de recursos

humanos (RH) de organizações, julgue os itens subsequentes.

As funções de gestão de pessoas podem ser agrupadas em

razão do foco de intervenção: seleção e treinamento visam ao

aperfeiçoamento de capacidades; gestão do desempenho e

planejamento de carreira objetivam o aumento da motivação;

e equipes e desenhos flexíveis de trabalho almejam a

ampliação da participação dos trabalhadores nos processos

decisórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / A função do órgão de gestão de pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q89.

Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.

Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de

informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)

terá como vantagem a otimização do processo de tomada de

decisão na organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q90.

Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Uma organização que busque fundamentar-se em bons 

sentimentos e construir relações amistosas entre os empregados



adota o rito de renovação cultural.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Motivação

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q91.

Julgue os itens a seguir, referentes aos elementos do comportamento

organizacional.

O elemento central da relação de reciprocidade entre pessoas

e organizações é o comprometimento afetivo que as pessoas

demonstram em relação às organizações que estabelecem

relações baseadas no reconhecimento e valorização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Comportamento organizacional / Liderança

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

Q92.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

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

A liderança exercida em função do poder legitimado

é identificada pelos conhecimentos e pelas capacidades

técnicas do indivíduo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações / Avaliação de desempenho na Administração Pública Federal, Decreto no 7.133, de 19 de março de

2010

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q93.

Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens que

se seguem.

Uma contribuição da avaliação de desempenho em

organizações públicas consiste na equiparação salarial obtida

por ocupantes de cargos diferentes em função do mérito do

desempenho adequado ou conforme o alcance das metas

estabelecidas em dado período de referência.

• CERTO

• ERRADO

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

Q94.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais

didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na

secretaria de um órgão público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q95.

Decisões a respeito de estoques devem ser tomadas com cautela.

Ao mesmo tempo que pontos positivos relacionados à utilização

de estoques proporcionam bom nível de serviço ao cliente,

pontos negativos podem comprometer a viabilidade econômica da

manutenção de estoques, podendo reter capital que seria utilizado

de forma mais rentável se destinado a incrementar a produtividade

e a competitividade.

Considerando essas informações, julgue

os itens subsequentes, a respeito da tomada de decisão na gestão

de estoques.

O método de ressuprimento de estoques do tipo revisão

periódica sugere pedidos a intervalos de tempo regulares

e fixos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q96.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q97.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Apenas os fornecedores de determinado produto constantes

de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de

eventual fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q98.

Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q99.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de

estoques.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q100.

A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,

julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da 

entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas



fiscais estão de acordo com os pedidos bem como avaliar se os 

lançamentos contábeis foram feitos corretamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem

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

Q101.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

Documentos sigilosos produzidos por órgãos públicos

requerem uma armazenagem complexa, devido à

confidencialidade das informações neles presentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

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

Q102.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

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

Q103.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

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

Q104.



A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A transferência gratuita de posse de um bem de uma instituição

pública para outra inviabiliza a baixa patrimonial do bem

cedido.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Logística sustentável, Decreto 7.746/2012

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q105.

No que concerne ao Plano de Logística Sustentável do Poder

Judiciário (PLS-PJ), julgue o item a seguir.

O PLS-PJ é um instrumento vinculado ao planejamento

estratégico do Poder Judiciário, com objetivos, metas e prazos

que permitem o monitoramento e a avaliação das práticas de

sustentabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q106.

Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que

se seguem.

A aplicação do princípio da proveniência à classificação e ao

agrupamento de documentos tem como principal consequência

prática o surgimento do fundo de arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Diagnósticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q107.

A respeito de diagnóstico da situação arquivística, julgue os itens

subsequentes.

O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista

requer uma profunda descrição dos métodos de organização

dos documentos nas várias unidades de trabalho.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos correntes e intermediário

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

Q108.

Com relação à tabela de temporalidade de documentos de arquivo,

bem como à triagem e eliminação de documentos e processos,

julgue os itens subsecutivos.

Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode

ser eliminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Protocolos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q109.

Julgue os próximos itens, relativos aos protocolos documentais e

à realidade arquivística brasileira.

Cabe ao setor de recebimento informar a localização dos

antecedentes de um documento que não estiverem no arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Avaliação de documentos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q110.

Acerca das políticas de acesso aos documentos de arquivo, pautadas

pela Lei de Acesso à Informação, julgue os itens subsecutivos.

O documento acessível é aquele classificado, avaliado

e descrito de acordo com o plano ou código de classificação,

a tabela de temporalidade e o instrumento de pesquisa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e a gestão de documentos / Arquivos permanentes

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q111.

Julgue os itens subsequentes, relativos à legislação arquivística e a

sistemas de arquivo.



Em razão do aumento da massa documental acumulada pela

SEE/DF, é permitida a digitalização de todos os seus

documentos e a eliminação dos originais, principalmente

aqueles considerados de valor permanente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q112.

A respeito dos sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos, julgue os itens seguintes.

A técnica da microfilmagem tem como limitação a dificuldade

de acesso múltiplo, uma das vantagens da digitalização

de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q113.

A respeito dos sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos, julgue os itens seguintes.

Um documento arquivístico digital é aquele que tem a

informação resultante das atividades de pessoas físicas

ou jurídicas registrada em dígitos binários, acessível

em sistemas computacionais gerenciados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação, conservação e restauração de documentos

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

Q114.

No que se refere a preservação, conservação e restauração de

documentos, julgue os itens seguintes.

O material utilizado na confecção das caixas que acondicionam

documentos de arquivo é irrelevante na preservação

documental.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios / Contratos de repasse; Transferências legais, Decreto no 6.170/2007, Portaria

Interminesterial no 507/2011

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q115.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas

sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios / Lei no 9.790/1999; Termo de parceria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q116.

Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue os itens

seguintes.

As organizações da sociedade civil de interesse público são

pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de

gestão com o poder público, com a finalidade de firmar

parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de

atividades de interesse social, sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios / Consórcio Público Lei no 11.107/2005

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE

Q117.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

assegura recursos constitucionalmente vinculados para todas as

etapas e modalidades da educação básica. Pela primeira vez no país,

ficam subvinculados recursos da União, dos estados, do DF e dos

municípios para o atendimento em creches e pré-escolas.

A educação infantil no Brasil figurou uma trajetória

histórica em que o Estado formulou e estimulou uma política de

atendimento baseada na parceria com instituições privadas sem

fins lucrativos, comunitárias, filantrópicas e confessionais,

principalmente no que diz respeito ao atendimento de crianças de

zero a três anos, como forma de não ficar totalmente ausente desse

atendimento.

Mesmo estando claro que a obrigação do Estado com a

educação infantil deve ser efetivada pela expansão da rede pública,

o convênio entre o poder público e instituições educacionais sem

fins lucrativos foi, e é, uma realidade que assegura, na maioria dos

municípios, o atendimento a um número significativo de crianças,

em geral, da população pobre e vulnerabilizada.

Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de 

educação e instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação



infantil. Brasília: MEC, SEB, 2009 (com adaptações).

No que se refere ao assunto tratado no fragmento de texto acima,

julgue os itens subsequentes.

Ao consórcio público — é vedado firmar convênios, contratos

e acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições

e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e

órgãos do governo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios / Lei no 8.666/1993

Fonte: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - CONCENTRAçãO I / MMA/DFT / 2011 / CESPE

Q118.

Acerca de sanções administrativas, consórcios e convênios

administrativos, rescisão de contrato administrativo e dispensa de

licitação, julgue os itens a seguir.

É vedado à administração pública aplicar cumulativamente

multa e suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar com a administração pública por

prazo de até dois anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios / Instrução Normativa/SLTI/MP no 02/2008

Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q119.

Julgue os próximos itens, com base nas Instruções Normativas (IN)

do Ministério do Planejamento nº 02/2008 e nº 06/2014.

De acordo com a IN nº 02/2008, é permitida a contratação

de cooperativas para a execução de serviços em órgãos

da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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




	Q4.
	Texto CB1A1AAA
	Texto CB1A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q5.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q6.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q7.
	Texto CB1A1BBB
	Texto CB1A1BBB
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Acentuação gráfica 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q8.
	Língua Portuguesa / Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto 
	Língua Portuguesa / Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto 
	Língua Portuguesa / Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q10.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q11.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q12.
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Outlook Express 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q13.
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Programas de correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q14.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q15.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q16.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q17.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de lanilhas 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de lanilhas 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de lanilhas 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q18.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE




	Q19.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q20.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de planilhas 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de planilhas 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de planilhas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q21.
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q22.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q23.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q24.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q25.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q26.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q27.
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q28.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q29.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q30.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Deveres e proibições 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q31.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Acumulação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q32.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Responsabilidades 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q33.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Lei no 8.112/1990 / Penalidades 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q34.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q46.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle exercido pela administração pública 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judicial 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q50.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Tipos de Responsabilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Tipos de Responsabilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Tipos de Responsabilidade 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q51.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q52.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q53.
	Atualidades / Trabalho, emprego e renda 
	Atualidades / Trabalho, emprego e renda 
	Atualidades / Trabalho, emprego e renda 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q54.
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável, cooperativismo e associativismo 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável, cooperativismo e associativismo 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável, cooperativismo e associativismo 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE




	Q55.
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q56.
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q57.
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q58.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q59.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q60.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria/MTE no 2.973, de 20 de dezembro de 2010 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria/MTE no 2.973, de 20 de dezembro de 2010 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria/MTE no 2.973, de 20 de dezembro de 2010 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2014 / CESPE




	Q61.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q62.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas Orçamentárias 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q63.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q64.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo Orçamentário 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q65.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano Plurianual na Constituição Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q66.
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias na Constituição Federal 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE
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