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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN

Q1.

Com um leve toque de mão as pessoas evitam o trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam dinheiro

e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não.

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos

acoplados a um computador reduzem a necessidade de deslocamento tanto para comprar como para estudar ou trabalhar.

Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham em casa, conectadas por computador à sua empresa.

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social,

pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma

nova categoria de excluídos: os “sem-computador”.

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas constatam que a mistura de concentração de renda, baixos

salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes fortificados

com shopping centers ou condomínios de luxo. Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, servidos por

batalhões de entregadores, que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, assaltantes, meninos

de rua.

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e

desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem

milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não vive

bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, cercado de guarda-costas.

O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria,

imaginar salvação na informática é algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar cemitério.

(Dimenstein, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã.)

Leia as afirmativas a seguir.

I. A informatização é a salvação da sociedade.

II. Os guetos são povoados pela população mais carente.

III. A informatização não está ao alcance de todos.

IV. O uso do computador possibilita menor deslocamento.

Está correto, em relação ao texto, o que se afirma apenas em

• A) IV.

• B) II e III.

• C) III e IV.

• D) I, II e IV.

• E) II, III e IV.
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Q2.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)



O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. (2º parágrafo)

No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de

• A) explicação.

• B) proporção.

• C) concessão.

• D) finalidade.

• E) conclusão.
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Q3.

Fecomércio: classe C irá impulsionar crescimento de 40% do PIB até 2020

Um estudo realizado pela Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-

SP) divulgado nesta quarta-feira aponta que o Produto Interno

Bruto (PIB) do Brasil deverá crescer 40% até 2020 e dos R$ 2

trilhões adicionados ao PIB até a data, cerca de R$ 1,4 milhão

virá do consumo das famílias, principalmente da classe C (com

rendimentos entre R$ 1,4 mil e R$ 7 mil), responsáveis por

51% do consumo total e que abrange 54% da população

brasileira atualmente.

Entre 2011 e 2020, o consumo per capita deve

aumentar 30% para as faixas A e B e cerca de 50% para as

demais. De acordo com a instituição, as mudanças já estão

visíveis. Um dos exemplos é a alimentação. O brasileiro passou

a comer mais vezes fora de casa, e com isso, o gasto com

bares, restaurantes e lanchonetes apresentou alta de 26,6%,

passando a R$ 145,59 por mês no período entre 2003 e 2009.

Além disso, o consumo de carne bovina de boa qualidade

subiu 4,2%; já o consumo de frango teve queda de 11,8%. O

consumo de azeite de oliva cresceu 13,8% no mesmo período.

Para o diretor executivo da entidade, Antônio Carlos

Borges, além de consumir mais, as famílias estão gastando

melhor e, com mais recursos, as famílias brasileiras passaram

a buscar novidades, aprimoramento na qualidade de vida e a

inclusão.

De acordo com a Fecomércio, os gastos das famílias

brasileiras – que possuem rendimento médio de R$ 2,9 mil

entre todas as classes – com aparelhos celulares demonstram

as transformações na sociedade do País. Ao todo, estes gastos

apresentaram alta de 63,3% entre 2003 e 2009. Porém, na

análise entre as faixas de renda, a classe C ampliou os recursos

destinados em 70%; já a classe E (rendimento familiar até R$

900) apresentou alta de 312%. “Com mais recursos, as famílias

brasileiras não se ativeram, simplesmente, à melhora do que

já possuíam, mas passaram a buscar novidades, aprimora-

mento na qualidade de vida e inclusão”, afirmou Borges.

(http://economia.terra.com.br, 29/02/2012)

Considerando o uso dos elementos de coesão textual no último parágrafo, está correta a relação referencial entre os elementos destacados indicada em

• A) famílias brasileiras / que possuem.

• B) Ao todo, / estes gastos apresentaram.

• C) na análise / entre as faixas de renda.

• D) a melhora / do que já possuíam.

• E) novidades, / aprimoramento.
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Q4.

O excerto “Conforme nos tornamos predadores, passamos a incorporar os monstros como forma de autoafirmação. E, diante do imenso impacto que

provocamos nos ecossistemas que tocamos, também de autocrítica.” (5º§) possui um exemplo de figura de linguagem denominada

• A) anáfora.

• B) zeugma.

• C) perífrase.

• D) hipérbato.

• E) silepse de gênero.
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Q5.

“Afirmação por escrito sobre fatos transitórios a favor de pessoas de que o signatário tenha conhecimento, mesmo que não haja registro formal.” Trata-se de

• A) registro legal.

• B) parecer.

• C) declaração.

• D) laudo.

• E) atestado.
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Q6.

Com um leve toque de mão as pessoas evitam o trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam dinheiro

e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não.

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos

acoplados a um computador reduzem a necessidade de deslocamento tanto para comprar como para estudar ou trabalhar.

Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham em casa, conectadas por computador à sua empresa.

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social,

pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma

nova categoria de excluídos: os “sem-computador”.

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas constatam que a mistura de concentração de renda, baixos

salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes fortificados

com shopping centers ou condomínios de luxo. Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, servidos por

batalhões de entregadores, que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, assaltantes, meninos

de rua.

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e

desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem

milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não vive

bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, cercado de guarda-costas.

O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria,

imaginar salvação na informática é algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar cemitério.

(Dimenstein, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã.)

No trecho: “... que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos,...” (4º§), o uso da vírgula justifica-se por

• A) separar um vocativo.

• B) isolar um adjunto adverbial.



• C) demonstrar elipse do verbo.

• D) separar aposição explicativa.

• E) separar termos coordenados sem conectivos.
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Q7.

Com um leve toque de mão as pessoas evitam o trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam dinheiro

e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não.

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos

acoplados a um computador reduzem a necessidade de deslocamento tanto para comprar como para estudar ou trabalhar.

Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham em casa, conectadas por computador à sua empresa.

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social,

pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma

nova categoria de excluídos: os “sem-computador”.

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas constatam que a mistura de concentração de renda, baixos

salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes fortificados

com shopping centers ou condomínios de luxo. Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, servidos por

batalhões de entregadores, que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, assaltantes, meninos

de rua.

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e

desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem

milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não vive

bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, cercado de guarda-costas.

O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria,

imaginar salvação na informática é algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar cemitério.

(Dimenstein, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã.)

Na expressão “acesso à informação”, o acento grave é indicador do fenômeno da crase. Este acento NÃO deve ser utilizado em:

• A) Fui a cidade procurar emprego.

• B) O texto se refere aquele que não poussui computador.

• C) Os ricos vivem as escondidas para não serem roubados.

• D) Os condomínios fechados são, as vezes, a única solução.

• E) O urbanista contou a uma certa pessoa sobre seus projetos.
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Q8.

Com um leve toque de mão as pessoas evitam o trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam dinheiro 

e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não. 

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos 

acoplados a um computador reduzem a necessidade de deslocamento tanto para comprar como para estudar ou trabalhar. 

Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham em casa, conectadas por computador à sua empresa. 

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social, 

pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma 

nova categoria de excluídos: os “sem-computador”. 

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas constatam que a mistura de concentração de renda, baixos 

salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes fortificados 

com shopping centers ou condomínios de luxo. Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, servidos por 

batalhões de entregadores, que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, assaltantes, meninos 

de rua. 

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e 

desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem 

milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não vive 

bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, cercado de guarda-costas.



O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria, 

imaginar salvação na informática é algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar cemitério.

(Dimenstein, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã.)

Assinale a opção na qual o termo sublinhado NÃO está classificado corretamente quanto à sua classe gramatical.

• A) O rico não vive bem. – adjetivo.

• B) A falta de escola cria guetos. – substantivo.

• C) Uma nova categoria de excluídos foi formada. – adjetivo.

• D) As invenções tecnológicas não fazem milagres. – advérbio.

• E) As cidades são servidas por batalhões de entregadores. – preposição.
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Q9.

Memórias de um aprendiz de escritor

Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que, se ainda não aprendi – e acho que não aprendi, a gente nunca

para de aprender – não foi por falta de prática. Porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas

recordações estão ligadas a isso, a ouvir e contar histórias. Não só as histórias dos personagens que me

encantam, o Saci-Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse,

Tarzan, os Macabeus, os piratas, Tom Sawyer, Sacco e Vanzetti. Mas também as minhas próprias histórias, as

histórias de meus personagens, estas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância.

Na verdade, eu escrevi acima. Verdade é uma palavra muito relativa para um escritor de ficção. O que é

verdade, o que é imaginação? No colégio onde fiz o segundo grau, o Júlio de Castilhos, havia um rapaz que tinha

fama de mentiroso. Fama, não; ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo, menos

ele.

Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a

qualquer momento. Fomos para o colégio, naquele dia, preocupados; e conversávamos sobre o assunto, quando

apareceu ele, o mentiroso. Pálido:

– Vocês não podem imaginar!

Uma pausa dramática, e logo em seguida:

– Sabem este avião que estava em perigo? Caiu perto da minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que

coisa horrível!

E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gritando por socorro... Uma cena impressionante. Aí

veio um colega correndo, com a notícia: o avião acabara de aterrizar, são e salvo. Todo mundo começou a rir.

Todo mundo, menos o mentiroso:

– Não pode ser! – Repetia, incrédulo, irritado. – Eu vi o avião cair!

Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os

olhos da imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha incendiado, e tudo mais. E ele acreditava

no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo que precisava, naquele momento, era um lápis e papel. Se tivesse

escrito o que dizia, seria um escritor; como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão de nomes,

de palavras.

(Scliar, Moacyr. Memórias de um aprendiz de escritor)

Na frase: “Gente, que coisa horrível!”, o vocábulo destacado exerce a função sintática de

• A) aposto.

• B) sujeito.

• C) adjunto adnominal.

• D) vocativo.

• E) agente da passiva.
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Q10.



Texto

A terceira margem do rio

Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo que

testemunharam as diversas pessoas sensatas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele

não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem

regia, e que ralhava no diário com a gente – minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai

mandou fazer para si uma canoa.

Era a sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa,

como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arquejada em rijo, própria

para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que, ele, que

nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no

tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo grande, fundo,

calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma de outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a

canoa ficou pronta.

Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras

palavras, não pegou matula e trouxa, não fez nenhuma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia

esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: “– Cê vai, ocê fique, você nunca

volte!” Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos.

Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito.

O rumo daquilo me animava, chega que um propósito perguntei: “– Pai, o senhor me leva junto, nessa sua

canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim,

mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa

saiu se indo – a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida e longa.

(Rosa, Guimarães, J. Ficção Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 49)

Em “Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez nenhuma recomendação.”, as vírgulas foram utilizadas para

• A) destacar adjunto adverbial.

• B) isolar o aposto explicativo.

• C) isolar elementos repetidos.

• D) separar orações coordenadas assindéticas.

• E) marcar pausa de longa duração.
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Q11.

O Twitter e o cargo público

O último levantamento do “Politweets” aponta que 391 políticos eleitos no Brasil já aderiram ao Twitter. O número 

não representa a parcela de políticos presentes na rede de microblogging, visto que muitos estão sem mandato e 

concorrem ao pleito neste ano. Além disso, há centenas de vereadores nas mais de seis mil cidades brasileiras que 

ingressam na rede sem se identificar como tal. 

Não há como negar, no entanto, que a cada dia, o Twitter ganha novos adeptos na política – seja para quem a faz 

diretamente ou simplesmente se interessa por ela – e que a ferramenta vem se consolidando como instrumento necessário 

para o exercício de qualquer cargo público. É uma maneira fácil e rápida de disseminar uma mensagem, socializar uma 

agenda, divulgar um espaço (blog, site, endereço em redes sociais) e estreitar o relacionamento com a população, 

permitindo que ela possa acompanhar o dia a dia de seus eleitos. 

O Twitter é, portanto, um facilitador para o encontro entre eleitor e eleito (ou postulante ao cargo). Não se trata de 

uma ferramenta que faça ganhar eleição, mas pode ajudar um candidato a perdê-la para um concorrente que esteja mais 

próximo do seu público, usando a rede de microblogging. 

O desafio é ser ouvido: escândalos afastam o cidadão da política. 

A principal função do Twitter na política é aproximar quem quer falar de quem quer ouvir e o grande desafio é ser 

ouvido. Com um sistema político complexo e de difícil compreensão para quem não tem intimidade com o tema, uma 

sucessão de escândalos envolvendo toda a sorte de partidos, o desinteresse pela política brasileira é um fato que assusta e 

cria um perverso círculo vicioso no qual a maioria das pessoas simplesmente detesta política e políticos. Todos são 

iguais, é comum ouvir, levando ao raciocínio de que a escolha, no fundo, não faz diferença – uma constatação que em 

última instância ameaça a própria democracia. 

A esperança é que o Twitter – ainda não se sabe o real potencial transformador da ferramenta – possa fazer com que 

os eleitores estejam mais abertos a ouvir quem tem o que dizer sobre política. O sucesso da dinâmica desse contato exige 

tempo e dedicação. Portanto, uma estratégia de atuação política neste espaço vai muito além dos cinco minutos 

necessários para criar uma conta na rede de microblogging. É preciso ter um bom conteúdo para conquistar e manter os 

eleitores –usuários.



Para que possa ser útil para a política e para a democracia, o Twitter exige relacionamento transparente e 

engajamento de ambas as partes: sociedade e políticos. 

(...) 

Relacionamento em redes sociais não é como campanha, que tem começo e fim. É um trabalho que não possui prazo 

para terminar, o que é muito positivo – assim espera-se, visto que ainda não sabemos como será o comportamento dos 

hoje candidatos, amanhã eleitos. 

Com o passar do tempo, a tendência é que os laços entre eleitor e eleito fiquem mais fortes, reduzindo o déficit 

democrático de nosso atual sistema político e promovendo a necessária participação da população nas decisões do seu 

representante durante todo o mandato. 

O olhar para uma rede planejada e sólida poderá oferecer ao político um grande panorama das necessidades e anseios 

do pensamento público. Isso permitirá realizar consultas rápidas antes de uma resolução, a participação popular em 

projetos ainda em discussão ou ainda corrigir os rumos de algo já decidido. A pressão popular via Twitter tende a crescer 

e ganhar rumos ainda desconhecidos. 

Tudo isso, do ponto de vista da comunicação e da estratégia política, exige um plano de implantação e, mais do que 

tudo, de manutenção em longo prazo. 

(...)

(Larissa Squeff é estrategista de política em mídias digitais e redes sociais da Maquina Public Relations. André de Abreu é gestor da Máquina

Web, unidade de mídias digitais e redes sociais da Máquina Public Relations, e membro do COM +, grupo de pesquisa em Comunicação,

Jornalismo e Mídias Digitais da ECA – USP)

“... e que a ferramenta vem se consolidando como instrumento necessário...” Se pluralizarmos essa frase a forma verbal “vem” ficará:

• A) vêem.

• B) vinham.

• C) vieram.

• D) vêm.

• E) venham.
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Cora Coralina, de Goiás

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher 

que vive em Goiás: Cora Coralina. 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que 

começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do 

mar, surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína 

moderna. 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e 

o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é 

simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos: “Vive 

dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocora- 

da ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim 

/ a lavadeira do rio Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e 

sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher cozinheira. / Pimenta e 

cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a mulher 

proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” 

“Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / 

tão desprezada, / tão murmurada...” 

Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o 

mesmo sentimento de quem abençoa a vida. Ela se coloca junto 

aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os, 

venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inume- 

rável”, oferecido a estes seres que são outros tantos motivos de 

sua poesia: o menor abandonado, o pequeno delinquente, o 

presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário goia- 

no, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem 

de gado, os becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último 

restante de majestoso aparelho de 92 peças, orgulho extinto da 

família.



Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se 

define: “Mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude. 

Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus reservatórios secre- 

tos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto 

de ter sido. Mulher operária”. 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, 

me bouleversa, me hipnotiza, como no verso de Bandeira.

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado original-

mente no Jornal do Brasil. Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vin-

tém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. ed. S.Paulo:

Global, 2001. p. 8-11)

tão gostoso pronunciar este nome – sentimento de quem abençoa a vida – Opõe à morte aleluias festivas

A substituição dos elementos grifados acima pelos pronomes correspondentes, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:

• A) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem a abençoa − Opõe-lhe aleluias festivas.

• B) tão gostoso pronunciar-lhe − sentimento de quem abençoa-a − Lhe opõe aleluias festivas.

• C) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem abençoa-lhe − Opõe-na aleluias festivas.

• D) tão gostoso o pronunciar − sentimento de quem a abençoa − A opõe aleluias festivas.

• E) tão gostoso lhe pronunciar − sentimento de quem lhe abençoa − Opõe-na aleluias festivas.
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Texto I

Jaleco branco, nariz vermelho, cavaquinho

Esse “médico” receita risos para crianças doentes.

Jakub*, 9 anos, está apavorado. O tumor no seu cérebro foi diagnosticado 

recentemente e agora ele está em pé com a mãe no corredor do setor de oncologia 

do Hospital Motol, em Praga, esperando a internação. Está assustado com a 

reviravolta em sua vida, com os tratamentos médicos que virão, com o hospital. 

De repente, os profundos olhos castanhos se acendem e ele dá um sorriso. 

Pelo corredor vem um grupo de pessoas de jaleco branco e nariz de palhaço, com 

chapéus e óculos engraçados. Debaixo da vestimenta hospitalar, podem-se ver 

roupas igualmente engraçadas e coloridas. Alguns tocam cavaquinho e um deles 

torce um balão no formato de espada e o entrega a Jakub. Os pequenos pacientes 

de câncer, atraídos pela música, saem dos quartos do hospital para entrar na 

festa, batendo os pés e batucando na mobília. 

Há um palhaço específico – o líder – que chama a atenção de Jakub. É um homem alto e mais velho que usa 

uma calçadeira em vez de gravata. Fala com outro palhaço com forte sotaque estrangeiro que as crianças acham 

irresistivelmente engraçado. Riem. Por pouco tempo, pelo menos, esquecem que estão gravemente doentes. 

O estrangeiro é Gary Edwards, um americano cuja paixão é levar risos e diversão a crianças em hospitais. “A 

ideia é despertar o interesse pela vida. Isso faz parte do processo curativo.” 

Edwards, 60 anos, americano de Ohio, estava destinado a se tornar médico, mas sua vida mudou de repente. 

“Fiz a escola preparatória para o curso de medicina, mas sempre estive envolvido com a música e, aos 14 anos, já 

tocava em shows”, diz ele. “Aí vendi uma canção e ganhei um bom dinheiro. A música sempre foi o meu primeiro 

amor e por isso decidi estudá-la.” 

Na faculdade, escreveu um musical para uma escola de palhaços e, em troca, recebeu uma bolsa de dois anos. 

Em 1976, Edwards entrou na renomada Escola Dell Arte de Teatro Físico, em Blue Lake, na Califórnia. Enquanto 

estudava lá, visitou um hospital, uma prisão e um orfanato, vestido de palhaço, como “experimento social”. As 

visitas ao hospital foram as que mais lhe interessaram e que mais se mostraram promissoras, mas a hora dos 

palhaços hospitalares ainda não chegara. 

Nos vinte anos seguintes, como palhaço, ele viajou pelo mundo, levando a vida de um nômade circense. Na 

década de 1990, começou a dar aulas para formar palhaços e também ajudou a treinar alguns grupos que visitavam 

hospitais. Nessa época, escreveu comédias e musicais e fez apresentações em teatros e festivais da Europa à China e 

nas Américas do Norte e do Sul. Em 1998, foi à República Tcheca pela primeira vez e lá se instalou. Foi onde 

conheceu a mulher com quem se casaria. 

Na República Tcheca, ninguém ouvira falar de palhaços hospitalares, e Edwards se dispôs a mudar isso. 

“Havia muitos médicos que não conseguiam colocar humor e tratamento de saúde na mesma frase”, diz 

Edwards. Era comum médicos e enfermeiros temerem que os palhaços atrapalhassem o serviço. “Por sorte, o meu



primeiro contato foi com a Dra. Ivana Korinkova, que trabalhava com tratamento psicossocial no Hospital Motol. Ela 

entendeu imediatamente o que eu tentava fazer, apresentou-me a médicos do país inteiro e me ajudou a explicar o 

que eu queria.” 

Devagar e sempre, ele convenceu os hospitais e, nos anos seguintes, viajou pelo país visitando enfermarias 

pediátricas, levando apenas o nariz de palhaço e o cavaquinho. Em 2001, fundou a entidade sem fins lucrativos 

Health Clown Association, na esperança de atrair mais gente para fazer as visitas com ele e encontrar doadores e 

patrocinadores que ajudassem a cobrir as despesas. 

Hoje a associação emprega 82 palhaços, a maioria deles atores profissionais. Edwards lhes ensina a arte de ser 

palhaço. Todo mês, são feitas cerca de 280 visitas a 62 hospitais de todo o país. Além de enfermarias pediátricas, 

eles visitam idosos internados sem previsão de alta. 

Nos últimos anos, Edwards ajudou a desenvolver o humor em projetos de assistência médica na Eslováquia, na 

Nova Zelândia, na Polônia, na Palestina e na Croácia, além da República Tcheca. Ensinou a arte do palhaço hospitalar 

em outros países também, como Alemanha, Hungria, Eslovênia, Áustria e Suíça. Hoje trabalha com a Red Noses 

Clown Doctors International para ajudar a desenvolver projetos de palhaços hospitalares no mundo inteiro. Também 

participa de seminários de assistência médica para enfermeiros e alunos de medicina, tanto na República Tcheca 

quanto na Eslováquia, ensinando a usar o humor. 

 

Em outubro de 2012, a Sociedade Pediátrica Tcheca escolheu Edwards para receber o prêmio de mérito anual 

pelo seu trabalho. 

“O papel dos palhaços da saúde ao melhorar o estado psíquico de crianças doentes, principalmente das que 

sofrem de enfermidades graves e crônicas, é incomensurável”, diz o professor Jan Janda, presidente da sociedade. 

O jovem Jakub e sua mãe concordariam. Quando os palhaços se preparam para ir embora, chega a hora de o 

menino ser examinado para a internação. 

– Os palhaços vão voltar? – pergunta ele ao médico que vem buscá-lo. 

– Claro, eles sempre voltam. 

– Que bom! – Jakub sorri. 

Trabalho semelhante é desenvolvido no Brasil pelos Doutores da Alegria, organização que leva a arte do 

palhaço aos hospitais desde 1991. 

*Nome trocado para proteger privacidade.

(Jánská, Lucie. Disponível em: http://www.selecoes.com.br/jaleco-branco-nariz-vermelho-cavaquinho. Acesso em: 24/04/2013. – Adaptado.)

Assinale a afirmativa correta quanto à regência verbal.

• A) Os palhaços da saúde preferem mais às crianças do que adultos.

• B) Todos os pacientes querem assistir os palhaços e rir de suas piadas.

• C) Dra. Ivana Korinkova namorou com um engraçado palhaço da saúde.

• D) Sr. Gary Edwards agradeceu o convite feito pelos Doutores da Alegria.

• E) Alguns profissionais da alegria chegaram no hospital tocando e cantando.
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Com um leve toque de mão as pessoas evitam o trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam dinheiro

e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não.

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos

acoplados a um computador reduzem a necessidade de deslocamento tanto para comprar como para estudar ou trabalhar.

Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham em casa, conectadas por computador à sua empresa.

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social,

pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma

nova categoria de excluídos: os “sem-computador”.

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas constatam que a mistura de concentração de renda, baixos

salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes fortificados

com shopping centers ou condomínios de luxo. Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, servidos por

batalhões de entregadores, que transitam pela cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, assaltantes, meninos

de rua.

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e

desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem

milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não vive

bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, cercado de guarda-costas.

O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria,

imaginar salvação na informática é algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar cemitério.

(Dimenstein, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã.)



No trecho “As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos filmes de ficção,...” (5º§), a palavra em destaque pode ser substituída, sem alteração de

significado, por

• A) longos.

• B) antigos.

• C) realistas.

• D) diferentes.

• E) medonhos.
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Texto I

Não vivemos sem monstros

Os monstros fazem parte de todas as mitologias. Os havaianos acreditam em um homem com uma boca de

tubarão nas costas. Os aborígines falam de uma criatura com corpo humano, cabeça de cobra e tentáculos de

polvo. Entre os gregos, há relatos de gigantes canibais de um olho, do Minotauro, de uma serpente que usa

cabeças de cachorros famintos como um cinto.

Não importam as diferenças de tamanho e forma. Os monstros têm uma característica em comum: eles

comem pessoas. Expressam nossos medos de sermos destruídos, dilacerados, mastigados, engolidos e defecados.

O destino humilhante daqueles que são comidos é expresso em um mito africano a respeito de uma ave gigante

que engole um homem e, no dia seguinte, o expele. Além de significar a morte, este tipo de destino final nos

diminui, nos tira qualquer ilusão de superioridade em relação aos outros animais.

Para os homens de milhões de anos atrás esta era uma realidade. Familiares, filhos, amigos eram

desmembrados e devorados. Passamos muito tempo da nossa história mais como caça do que caçador. Tanto que

até hoje estamos fisiologicamente programados para reagir a situações de estresse da mesma forma com que

lidávamos com animais maiores – e famintos.

O arquétipo do monstro, tão recorrente em nossa história cultural, expressa e intensifica nosso medo

ancestral dos predadores. A partir do momento em que criamos estes seres e os projetamos no reino da

mitologia, nos tornamos capazes de lidar melhor com nossos medos. Em sua evolução no plano cultural, os

monstros passaram a explicar a origem de outros elementos que nos assustam e colocam nossas vidas em risco,

em especial fenômenos naturais como vulcões, furacões e tsunamis.

Mais que isso, esses seres fictícios nos permitiram lidar com a mudança de nossa situação neste planeta.

Conforme nos tornamos predadores, passamos a incorporar os monstros como forma de autoafirmação. E, diante

do imenso impacto que provocamos nos ecossistemas que tocamos, também de autocrítica. De certa forma, nos

tornamos os monstros que temíamos. Isso provoca uma sensação dupla de poder e culpa.

Começamos com os dragões, os primeiros arquétipos de monstros que criamos, e chegamos ao Tubarão, de

Steven Spielberg, e ao Alien, de Ridley Scott. Nessas tramas, o ser maligno precisa ser destruído no final, mesmo

que para voltar de forma milagrosa no volume seguinte da franquia.

Precisamos dos monstros. Eles nos ajudam há milênios a manter nossa sanidade mental. É por isso que os

mitos foram repetidos através dos séculos, alimentaram enredos literários e agora enchem salas de cinema. Não

temos motivo nenhum para abrir mão deles.

(Paul A. Trout. Revista Galileu. Março de 2012, nº 248 I. Editora Globo.)

Em “... esses seres fictícios nos permitiram lidar com a mudança de nossa situação neste planeta.” (5º§), a palavra que possui o sentido oposto de “fictício” é

• A) real.

• B) falso.

• C) aparente.

• D) enganoso.

• E) fantástico.
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“Há 25 anos, foi assassinado em Xapuri, no estado do _______________, o seringueiro, líder sindical e ambientalista _______________, que se tornou um

símbolo de luta contra o desmatamento da Amazônia.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

• A) Amapá / Carlos Minc.

• B) Acre / Chico Mendes.

• C) Pará / Herbert Daniel.

• D) Tocantins / Pedro Bruno.

• E) Amazonas / Israel Klabin.
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Analise as afirmativas abaixo.

Em 2012, os diretores do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, anunciaram a descoberta de uma nova partícula subatômica que tem 99,9% de

chances de ser o bóson de Higgs, popularmente chamada de “partícula de Deus”.

PORQUE

Estaria este bóson, previsto em teoria pelo físico britânico Peter Higgs, diretamente relacionado à origem de toda a matéria do universo.

Assinale a alternativa correta.

• A) As duas afirmativas são falsas.

• B) A primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.

• C) A primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.

• D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não possuem nenhuma relação.

• E) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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Leia o texto a seguir.

Na terça-feira, finalmente, o governo começa a desligar algumas termelétricas: 2.000 megawatts do total de 12.000 megawatts em operação. Atualmente, as

termelétricas são responsáveis por 25% de toda energia consumida no Brasil, com um custo mensal em torno de 1,2 bilhão de reais. O governo dará esse passo

apesar de os níveis dos reservatórios estarem ainda bem abaixo do que o registrado no ano passado.

(Veja on line, 03 de maio de 2013, às 12h11.)

A decisão de desligar as termoelétricas se deve ao fato de que

• A) as hidrelétricas já possuem nível seguro em seus reservatórios para abastecer energeticamente o país.

• B) a ampliação da energia nuclear no Brasil torna desnecessária a utilização contínua deste tipo de energia.

• C) a inauguração de Belo Monte, segunda maior hidroelétrica do planeta, veio suprir a carência energética do Brasil.

• D) elas nãos possuem estrutura física suficiente para funcionamento contínuo, sendo desligadas em alguns períodos do ano.

• E) esta fonte de energia é cara, gerando muitos encargos à União, por isso permanece ligada somente na estação do inverno brasileiro.
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A presidente Dilma Rousseff encaminhará na segunda-feira ao Congresso mensagem sugerindo a convocação de

plebiscito sobre reforma política, na qual listará as perguntas que, em sua opinião, devem ser feitas aos eleitores. Até

aqui, duas perguntas já estão certas: qual tipo de financiamento de campanhas a população prefere (público, privado ou

misto) e o modelo de voto (distrital, distrital misto ou proporcional). Para fechar a lista de questionamentos, Dilma

recebe hoje representantes da base governista. Amanhã, segundo assessores, serão convidados os líderes da oposição.

O vice Michel Temer foi chamado para as reuniões, que terão a presença dos ministros José Eduardo Cardozo (Justiça) e

Aloizio Mercadante (Educação).

(Folha on line – www.folha.uol.com.br – em 27/06/2013, às 3h40.)

O modelo de votação adotado atualmente no Sistema Eleitoral Brasileiro para as escolhas dos representantes do legislativo em todas as instâncias de poder

denomina-se __________________.

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

• A) distrital.

• B) lista híbrida.

• C) proporcional.

• D) distrital misto.

• E) proporcional múltiplo.
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Atualidades / Economia

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Paulo Jacinto/AL / 2011 / IDECAN

Q20.

“Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem acontecendo nas ultimas décadas”. Acerca disso, marque a

afirmativa INCORRETA:

• A) O ponto central das transformações é a integração dos mercados numa chamada “aldeia-global”, explorada pelas grandes corporações internacionais.

• B) Os Estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias para protegerem a sua própria produção da concorrência dos produtos estrangeiros e

abrem-se ao comércio e ao capital internacional.

• C) A globalização impede a homogeneização cultural entre os países.

• D) A globalização é acompanhada de uma intensa revolução das tecnologias de informação.

• E) As fontes de informação se uniformizam devido ao alcance mundial e à crescente popularização dos canais de televisão por assinatura e Internet.
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Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN

Q21.

Texto II

O governo federal começou, nesta segunda-feira, a segunda etapa de medidas para regularizar a imigração

de haitianos para o Brasil. A Resolução Normativa 102/2013 do Conselho Nacional de Imigração, publicada nesta

segunda-feira no Diário Oficial da União, revoga o limite de concessão de 1,2 mil vistos por ano aos imigrantes do

Haiti.

(Agência Brasil – publicado no dia 29/04/2013, às 14h57.)

Em janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Imigração, ligado ao Ministério do Trabalho, aprovou a concessão de vistos especiais de trabalho aos haitianos que

desejam vir para o Brasil, mas passou a restringir a um pequeno quantitativo mensal. Qual era o tratamento dado aos milhares de haitianos que chegavam

ilegalmente ao Brasil?

• A) Capturados e levados à Polícia Federal para serem deportados ao país de origem.

• B) Incluídos nos programas sociais do governo brasileiro para trabalharem nas obras do PAC.

• C) Recebidos por integrantes do exército e reconduzidos pelos militares a Porto Prince, Haiti.

• D) O governo estava acolhendo-os como refugiados, considerando as questões humanitárias.

• E) Refugiados nas embaixadas até que o governo haitiano regularizasse a situação do imigrante.
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Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN

Q22.

Leia o texto a seguir.

A Palestina conquista um importante triunfo diplomático em 29/11 (29 de novembro de 2012). Com 138 votos a favor, 9 contras e 41 abstenções, a Assembleia

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a Palestina como Estado observador. (Almanaque Abril 2013, p. 25.)

De acordo com o exposto anteriormente, é correto afirmar que

• A) a aprovação garante à Palestina o direto a votos nos debates da ONU.

• B) assim como a Palestina, a União Europeia é um estado observador da ONU.

• C) Estados Unidos e Israel lideraram o grupo que votou a favor do reconhecimento.

• D) o novo status amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel.

• E) os membros do Conselho de Segurança (CS) da ONU apoiaram o reconhecimento da Palestina como Estado observador.
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Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / FUNTELPA/PA / 2010 / IDECAN

Q23.

Dados do MEC revelam que um, em cada cinco novos alunos de graduação no país, ingressa em cursos de

Ensino a Distância (EAD). Sobre EAD, analise:

I. A metodologia utilizada oferece maior autonomia e o aluno governa mais o seu processo.

II. O MEC vem atuando fortemente, supervisionando a oferta destes cursos para que a expansão não seja apenas quantitativa, mas também qualitativa.

III. Os alunos que fazem curso a distância tem contato personalizado com os professores e tutores, por meios eletrônicos como fóruns virtuais, chats, e-mails ou

até mesmo por telefone.

IV. O MEC orienta que os cursos devem ter estrutura física mínima, que inclui bibliotecas, laboratórios de informática e laboratórios pedagógicos, para os polos

presenciais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

• A) I, II, III, IV.

• B) II, III, IV.

• C) I, II, III.

• D) I, III, IV.

• E) II, IV.
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Atualidades / Saúde

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

Q24.

Considere as duas notícias sobre uma descoberta que pode provocar grande impacto no mundo. 

 

 

 

I. “O mundo está prestes a ter uma vacina contra a epidemia", disse o diretor da Organização Mundial da Saúde durante 

coletiva em julho de 2015. Uma das vacinas que estavam sendo testadas contra o vírus na África apresentou resultados 

100% eficazes. 

 

(Adaptado de: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2015-07-31/oms-anuncia-vacina-100-eficaz.html) 



 

II. Em outubro de 2015, uma empresa chinesa de biotecnologia anunciou que vai produzir em grande escala uma vacina 

contra o vírus. A vacina foi desenvolvida por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Médicas Militares e poderá 

adaptar-se ao clima tropical da África Ocidental, onde uma epidemia causou a morte de 11 mil pessoas desde o ano passado. 

 

(Adaptado de: http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/10/china-vai-produzir-vacina-em-grande-escala) 

 

 

 

A vacina recém descoberta deverá combater o vírus

• A) da hepatite B.

• B) da aids.

• C) da dengue.

• D) da febre amarela.

• E) do ebola.
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Atualidades / Segurança

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / BANESTES / 2012 / IDECAN

Q25.

Que situação relacionada ao estado do Espírito Santo foi discutida em 2010, num painel da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas?

• A) A corrupção na política local que chocou o país pelo grande número de envolvidos.

• B) A precariedade dos presídios com pessoas detidas até mesmo em contêineres.

• C) A violência na região metropolitana de Vitória com os índices mais elevados do país.

• D) O acidente ambiental provocado pela Petrobras no litoral sul do estado.

• E) O aumento significativo da mortalidade infantil na primeira década do século XXI.
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Atualidades / Artes e literatura

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Câmara de Barroso/MG / 2012 / IDECAN

Q26.

Uma reportagem publicada em 28 de abril de 2011 no portal Terra (www.terra.com.br) sob o título “João Paulo II e Bento XVI, as duas faces de um mesmo

projeto” afirmava que “apesar de tudo que os opunha, Bento XVI, o sóbrio professor que esteve sempre à sombra do grande comunicador João Paulo II, encarna

o mesmo projeto de seu antecessor, que será beatificado no domingo: resistir à decadência da fé”. Segundo a reportagem, o Papa atual perpetua a mensagem

de seu antecessor “que consiste em propor ao mundo moderno a fé em sua integridade e resistir às críticas multifacetadas e ao desinteresse”. Os dois líderes

da principal congregação religiosa ocidental do planeta e de um riquíssimo estado soberano da Europa – o Vaticano – são oriundos, respectivamente, de países

do norte europeu denominados

• A) Alemanha e Dinamarca.

• B) Dinamarca e Reino Unido.

• C) Itália e Alemanha.

• D) Polônia e Alemanha.

• E) Reino Unido e Polônia.

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

Atualidades / Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DF / 2010 / CESPE

Q27.

No que se refere à administração pública e aos servidores públicos

do DF, bem como à segurança pública dessa unidade federada,

julgue os itens subsequentes.



A polícia civil do DF goza de autonomia funcional.

• CERTO

• ERRADO
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Raciocínio Lógico / Compreensão de estruturas lógicas; Diagramas lógicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN

Q28.

Depois de duas rodadas em um jogo de perguntas e respostas, Antônio triplicou seus pontos e perdeu 11 deles a cada rodada seguinte. Se no final da 6ª

rodada, Antônio tinha 46 pontos, então o número de pontos que Antônio tinha no final da 2ª rodada era

• A) 4.

• B) 5.

• C) 6.

• D) 7.

• E) 8.
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Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN

Q29.

Renato é mais velho que Jorge de forma que a razão entre o número de anagramas de seus nomes representa a diferença entre suas idades. Se Jorge tem 20

anos, a idade de Renato é

• A) 24.

• B) 25.

• C) 26.

• D) 27.

• E) 28.
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Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade; Arranjos e permutações; Combinações

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN

Q30.

Um programa televisivo premia uma pessoa que acerte sua senha ligando pelo telefone. Considere que cada participante tem 25% de chance de ser sorteado

dentre as demais pessoas que ligaram, que a senha tem 6 algarismos distintos e que os dois primeiros dígitos já estavam revelados. Assim, a probabilidade de

alguém participar do programa e ganhar o prêmio é de

• A) 1/5040.

• B) 1/5720.

• C) 1/6600.

• D) 1/6720.

• E) 1/6350.
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Noções de Informática / Sistema Operacional Windows XP

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q31.



O aplicativo Windows Explorer permite, entre outras coisas, localizar e executar programas instalados no computador. Assinale a alternativa que apresenta o

local (caminho) por meio do qual pode ser encontrado o aplicativo Windows Explorer no Windows XP em português.

• A) Iniciar / Painel de controle / Aplicativos.

• B) Meu computador / Disco local (C:) / Aplicativos.

• C) Iniciar / Todos os programas / Acessórios.

• D) Meu computador / Arquivos de programas.

• E) Iniciar / Executar / Aplicativos.
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Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC

Q32.

No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível definir qual aplicação padrão irá abrir um determinado arquivo caso o usuário efetue um

duplo clique sobre o mesmo, ou ao clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Abrir. Para alterar a aplicação padrão de um arquivo, é necessário

entrar no menu:

• A) Arquivo, clicar em Propriedades e em seguida clicar em Alterar.

• B) Ferramentas, clicar em Opções de Pasta e em seguida Programas Padrão.

• C) Visualizar, clicar em Opções e em seguida Opções de Abertura.

• D) Editar, clicar em Programas Padrão e escolher a aplicação na listagem.

• E) Visualizar, clicar em Programas Padrão e em seguida Opções de Abertura.
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Noções de Informática / Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a correio eletrônico

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Câmara de Barroso/MG / 2012 / IDECAN

Q33.

“Infraestrutura particular, composta de vários setores que se relacionam através de uma rede própria, onde os usuários trocam informações constantemente,

passam e-mails.” A estrutura citada na afirmativa anterior é

• A) Extranet.

• B) Intranet.

• C) Arpanet.

• D) Internet.

• E) Fortnet.
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Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Word

Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q34.

No MS Word 2003, após selecionar uma palavra ela NÃO é copiada para a área de transferência ao se

• A) clicar no botão Recortar da barra ferramentas padrão.

• B) clicar no botão Copiar da barra ferramentas padrão.

• C) pressionar as teclas CRTL e V.

• D) pressionar as teclas CRTL e C.

• E) pressionar as teclas CRTL e X.
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Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / PowerPoint

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AC / 2010 / FCC



Q35.

No MS PowerPoint 2003, os mestres que contêm e refletem os elementos de estilo, usados na apresentação toda, podem ser aplicados em

• A) slides, anotações e folhetos.

• B) slides e anotações, apenas.

• C) slides e folhetos, apenas.

• D) slides, apenas.

• E) folhetos, apenas.
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Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Excel

Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q36.

No MS Excel 2003 pode-se ordenar as linhas de uma planilha de acordo com os valores contidos em uma coluna, selecionando uma célula da coluna pela qual

se deseja, ordenar e clicar no

• A) menu Dados e na opção Ordenar.

• B) menu Classificar dados e na opção Ordem crescente.

• C) botão Classificar em Ordem Crescente na barra de ferramentas.

• D) botão Ordenar em Ordem Crescente na barra de ferramentas.

• E) menu Classificar dados e na opção Ordenar.
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Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Internet Explorer 7

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

Q37.

O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as

quais encontram-se:

− Excluir histórico de navegação

− Navegação InPrivate

− Habilitar proteção contra rastreamento

− Desativar filtro SmartScreen

− Relatar site não seguro

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:

• A) Gerenciar complementos.

• B) Segurança.

• C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.

• D) Relatar problemas do site.

• E) Gerenciar opções de navegação na internet.
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Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Outlook Express

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS / FPTE/SP / 2012 / FCC



Q38.

O aplicativo de correio eletrônico Microsoft Outlook Express possui:

I. calendário totalmente integrado, incluindo agendamento de reuniões e de eventos, compromissos e calendários de grupos.

II. conexão com servidores de e-mail IMAP e POP3.

III. backup automático (arquivamento) e categorias para armazenar itens.

Está correto o que consta em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) II, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) III, apenas.
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Noções de Informática / Conceitos e procedimentos de proteção e segurança da informação

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q39.

Com o uso crescente da Internet, aumenta também o número de ataques e a propagação de programas maliciosos de computador. Há diversos tipos de

ataques virtuais, alguns relacionados com o acesso indevido a redes de computadores de terceiros e outros em forma de vírus embutidos em programas ou

mensagens eletrônicas. Um novo tipo de golpe tem como objetivo capturar informações como nomes, números de contas e cartões de crédito, senhas,

utilizando mensagens falsas e fazendo a vítima acreditar que está fornecendo tais informações a uma pessoa de confiança. O nome dado a esse tipo de ataque

é

• A) spam.

• B) spyware.

• C) phishing.

• D) trojan.

• E) worms.
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Noções de Informática / Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q40.

A cópia de segurança de documentos armazenados em computador, conhecida por backup, é um procedimento que deve ser realizado com frequência para

evitar a perda de informações importantes para o usuário e para a empresa onde trabalha. O backup pode ser realizado de forma completa, com a cópia de

todos os arquivos selecionados, ou de forma parcial, quando se copia apenas os arquivos que foram alterados desde a última cópia completa. O nome que se

dá à cópia parcial de arquivos é

• A) backup diário.

• B) backup periódico.

• C) backup esporádico.

• D) backup parcial.

• E) backup incremental.
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Noções de Administração e Psicologia / Teoria geral de administração

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FHEMIG / 2013 / FCC

Q41.

NÃO é um dever do gerente, segundo a teoria de Fayol,



• A) manter a disciplina.

• B) formular as decisões de forma simples, clara e precisa.

• C) subordinar os interesses gerais aos interesses individuais.

• D) combater o excesso de regulamentos e papelada (os entraves burocráticos).

• E) recompensar de forma justa e adequada os serviços prestados.
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Noções de Administração e Psicologia / Noções de gestão de pessoas

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q42.

Considere que determinada organização esteja passando por um processo de fomento a práticas motivacionais, objetivando

engajar a equipe em um esforço de aumento da produtividade e melhoria da qualidade do trabalho realizado. No curso do

desenvolvimento desse processo, o consultor encarregado apresentou, como tema para reflexão, um dos conceitos preconizados por McGregor, segundo o qual

a maioria das pessoas precisa ser forçada, controlada, dirigida e ameaçada de punição

para produzir. Tal conceito

• A) foi desenvolvido pelo autor como uma resposta à Teoria das Necessidades Humanas, de Abraham Maslow, que aponta o

trabalho como uma necessidade fundamental do homem.

• B) corresponde à Teoria Y, defendida pelo autor em seus primeiros estudos, na década de 1950.

• C) não encontra correspondência em nenhuma das teorias defendidas pelo autor, sendo, na verdade, a base da Teoria

Bifatorial de Herzberg.

• D) está inserido na Teoria X, uma das defendidas pelo autor, que tem como pressuposto que o homem médio não gosta do

trabalho e o evita.

• E) corresponde à Teoria do Reforço, segundo a qual o reforço negativo, representado por punições e ameaças, é mais eficaz

que o positivo, representado por recompensas materiais e psicológicas.
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Noções de Administração e Psicologia / Relações humanas

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS / FPTE/SP / 2012 / FCC

Q43.

A qualidade percebida por um cliente ou usuário de um serviço no momento de um atendimento pode conter duas dimensões: a relacionada ao processo do

atendimento (I) e a relacionada ao processo organizacional (II). As duas dimensões são chamadas, respectivamente,

• A) I-Agressiva e II-de Suporte.

• B) I-Mecânica e II-Orgânica.

• C) I-Técnica e II-Funcional.

• D) I-Compacta e II-Transversal.

• E) I-Diversificada e II-Flexível.
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Noções de Administração e Psicologia / Ética profissional

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FHEMIG / 2013 / FCC

Q44.

Cada sociedade cria uma moral, entendida como o conjunto de valores que, extensivos a todos os seus membros, estabelecem o bem e o mal, o permitido e o

proibido.

Nesse sentido, é correto afirmar que a moral

• A) diz respeito a valores que não são universais.

• B) refere-se apenas a preceitos religiosos relativos ao bem e ao mal.

• C) resulta da aplicação de leis que definem o certo e o errado.

• D) traduz valores universais e válidos para todas as sociedades.

• E) é criada pelo indivíduo para nortear suas ações em relação aos outros.
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Lei Orgânica do Distrito Federal / Título I – Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q45.

A respeito dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal (DF) previstos na Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa correta.

• A) Um dos valores fundamentais do DF é assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e

da legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos.

• B) Um dos objetivos prioritários do DF é dar primazia ao atendimento das demandas da sociedade na área de transporte.

• C) O exercício do direito de petição ou representação é assegurado, desde que haja pagamento de taxa correspondente.

• D) O pluralismo político e o atendimento prioritário da demanda da sociedade na área de educação são valores fundamentais do DF.

• E) A valorização e o desenvolvimento da cultura local, apesar de ser uma preocupação de qualquer governo, não se encontra entre os objetivos prioritários

do DF.
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Lei Orgânica do Distrito Federal / Título II – Da Organização do Distrito Federal

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q46.

Em relação à organização do Distrito Federal (DF) prevista na Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa correta.

• A) O DF organiza-se em regiões administrativas, a fim de manter a centralização administrativa do poder.

• B) Cabe exclusivamente ao governador do DF dispor sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional.

• C) A criação de regiões administrativas fica a cargo unicamente do governador do DF.

• D) A organização do DF em regiões administrativas visa, entre outros, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria

da qualidade de vida.

• E) Cada região administrativa terá um conselho de representantes, que serão escolhidos dentro do serviço público.
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Lei Orgânica do Distrito Federal / Título III – Da Organização dos Poderes

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q47.

Assinale a alternativa correta no tocante à Lei Orgânica do Distrito Federal.

• A) A nomeação do comandante-geral da Polícia Militar é de competência privativa do governador do DF.

• B) Ato do Comandante da Polícia Militar que atentar contra a lei orçamentária constitui-se em mera infração administrativa.

• C) Ao policial militar do DF é assegurada assistência jurídica especializada por meio da assistência judiciária, quando no exercício da função se envolver em

fatos de natureza penal, administrativa ou pessoal.

• D) A legislação penitenciária do DF assegurará o respeito às regras da Organização dos Estados Americanos para o tratamento de reclusos, a defesa

técnica nas infrações disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho de Política Penitenciária do DF.

• E) Compete à Polícia Militar o exercício do poder de polícia administrativa de trânsito.
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Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios.

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/PE / 2011 / FCC

Q48.

No que concerne às fontes do Direito Administrativo, é correto afirmar que:

• A) o costume não é considerado fonte do Direito Administrativo.



• B) uma das características da jurisprudência é o seu universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar-se, a jurisprudência tende a

universalizar-se.

• C) embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, ordenando, assim, o próprio Direito

Administrativo.

• D) tanto a Constituição Federal como a lei em sentido estrito constituem fontes primárias do Direito Administrativo.

• E) tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, ela sempre obriga a Administração Pública.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/TO / 2011 / FCC

Q49.

Considerando a Organização Administrativa Brasileira, é correto afirmar que

• A) a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são entidades estatais.

• B) o Brasil é uma confederação formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal.

• C) os poderes e competências dos Municípios são delimitados por ato do Presidente da República.

• D) as empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração direta da União, dos Estados-membros e dos Municípios.

• E) Os Ministérios são órgãos autônomos, unipessoais, integrantes da administração indireta, porém vinculados à Presidência da República.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q50.

A atuação da Administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito constitucional ou legal e

outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplo de tais princípios são a tutela ou controle e a autotutela, que diferem

entre si nos seguintes aspectos:

• A) a autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante provocação do interessado

ou de terceiros prejudicados.

• B) a autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela Administração direta ou mediante representação, e a tutela é

exercida pelo Poder Judiciário.

• C) ambas são exercidas pela própria Administração, sendo a tutela expressão do poder disciplinar e a autotutela do poder

hierárquico.

• D) a tutela decorre do poder hierárquico e a autotutela é expressão da supremacia do interesse público fundamentando o

poder de polícia.

• E) é através da tutela que a Administração direta exerce o controle finalístico sobre entidades da Administração indireta,

enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q51.

São exemplos de autarquias:

• A) Banco do Brasil S.A. e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

• B) Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

• C) Petróleo Brasileiro S.A. e Instituto Nacional de Seguridade Social.

• D) Casa da Moeda do Brasil e Serviço Federal de Processamento de Dados.

• E) Instituto Nacional de Seguridade Social e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q52.

Sobre a descentralização e a desconcentração é correto afirmar que a

• A) descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, enquanto a desconcentração constitui distribuição de

competências dentro da mesma pessoa jurídica.

• B) desconcentração compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, desde que de natureza jurídica de direito público.

• C) descentralização constitui distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, admitindo, excepcionalmente, a delegação de serviço público a

terceiros.

• D) descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, vedada a delegação de serviço público à pessoa jurídica de

direito privado.

• E) desconcentração constitui a delegação de serviço público à pessoa jurídica de direito privado por meio de permissão ou concessão.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q53.

Em sentido amplo, "agentes públicos" são todos os indivíduos que, a qualquer título, exercem uma função pública, remunerada ou gratuita, permanente ou

transitória, política ou meramente administrativa, como prepostos do Estado.

Diante deste conceito, considere:

I. Pessoas que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração

do poder público habilitante.

II. Particulares que recebem a incumbência de exercer determinada atividade, obra ou serviço público e o fazem em nome próprio, por sua conta e risco, sob a

permanente fiscalização do respectivo Poder Público.

As descrições acima correspondem, respectivamente, à seguinte classificação de agentes públicos:

• A) delegados e políticos.

• B) administrativos e políticos.

• C) honoríficos e servidores públicos.

• D) credenciados e delegados.

• E) honorários e credenciados.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q54.

No desempenho de suas atribuições, o servidor público deve seguir a legislação existente no que diz respeito às suas obrigações e à sua conduta. Assim, o

servidor público deve

• A) se dirigir ao público demonstrando sua autoridade como servidor público.

• B) ouvir as necessidades do público ao atendê-lo, procurando sanar a questão do motivo da busca ao serviço.

• C) ter um estilo próprio, podendo trajar qualquer tipo de vestimenta para se dirigir ao trabalho.

• D) discutir com o cidadão se houver necessidade, usando de entonação alta e incisiva.

• E) agir de maneira autônoma, no desempenho de suas funções seguindo normas ou condutas próprias.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q55.



Pedro, servidor público federal, foi eleito vereador na cidade onde reside e desempenha as atribuições de seu cargo. Deseja permanecer no cargo público,

concomitantemente ao exercício do mandato eletivo. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, tal pretensão é

• A) legal, desde que requeira licença para tratar de interesses particulares, que não poderá exceder 5 (cinco) anos.

• B) ilegal, importando a investidura no mandato de vereador na imediata exoneração do cargo público.

• C) legal, devendo afastar-se do cargo público quando não houver compatibilidade de horário com as funções de vereador, hipótese que deverá optar por

uma das remunerações.

• D) ilegal, salvo se o servidor afastar-se do cargo com prejuízo da remuneração, independentemente da compatibilidade de horário com as funções de

vereador.

• E) legal, podendo o servidor afastar-se do cargo sem prejuízo da remuneração, pelo prazo máximo do mandato de vereador, independentemente de

compatibilidade de horários.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q56.

Os atos administrativos são dotados de atributos que lhe conferem peculiaridades em relação aos atos praticados pela iniciativa

privada. Quando dotados do atributo da autoexecutoriedade

• A) não podem ser objeto de controle pelo judiciário, tendo em vista que podem ser executados diretamente pela própria

Administração pública.

• B) submetem-se ao controle de legalidade e de mérito realizado pelo Judiciário, tendo em vista que se trata de medida de

exceção, em que a Administração pública adota medidas materiais para fazer cumprir suas decisões, ainda que não haja

previsão legal.

• C) dependem apenas de homologação do Judiciário para serem executados diretamente pela Administração pública.

• D) admitem somente controle judicial posterior, ou seja, após a execução da decisão pela Administração pública, mas a análise abrange todos os aspectos

do ato administrativo.

• E) implicam na prerrogativa da própria Administração executar, por meios diretos, suas próprias decisões, sendo possível ao

Judiciário analisar a legalidade do ato.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q57.

Mateus, servidor público federal, removeu o servidor Pedro para localidade extremamente distante e de difícil acesso, no intuito

de castigá-lo. Ocorre que Pedro merecia penalidade administrativa por ter cometido infração funcional mas não remoção. No

caso narrado, a remoção, por não ser ato de categoria punitiva, apresenta vício de

• A) motivo.

• B) finalidade.

• C) objeto.

• D) forma.

• E) competência.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN

Q58.

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

• A) Todo ato da Administração Pública é considerado ato administrativo.

• B) Não constituem elementos do ato administrativo o objeto e o motivo.

• C) São praticados no exercício da função administrativa, sob o regime de direito privado, manifestando a vontade do Estado.

• D) Os atos administrativos podem ser classificados, quanto à liberdade de ação, em atos vinculados e atos discricionários.



• E) Consideram-se atributos dos atos administrativos, dentre outros, a presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e finalidade.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q59.

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar:

• A) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de direito e pelas regras de boa

administração.

• B) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei

dispõe.

• C) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os

elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado.

• D) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige.

• E) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q60.

O chefe de uma determinada repartição pública fiscaliza permanentemente os atos praticados pelos seus agentes subordinados, com o intuito de mantê-los

dentro dos padrões legais. Trata-se de típico exemplo de poder

• A) disciplinar.

• B) normativo.

• C) hierárquico.

• D) de polícia.

• E) regulamentar.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q61.

Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

• A) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional

existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para

apuração e punição por infrações disciplinares.

• B) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos,

atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

• C) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas

hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços

terceirizados.

• D) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e

deveres dos servidores públicos.

• E) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que

o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo

atingir a atuação de servidores públicos.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q62.

Relativamente aos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta.

• A) Poder vinculado é aquele em que a administração pública obriga-se a praticar determinado ato, cumprindo fielmente o que a lei impõe. Todavia, caso o

agente público, no cumprimento do ato, verifique que ação contrária ao dispositivo legal atenderá com maior efetividade ao interesse público, poderá agir de

forma distinta da lei, prestando a devida justificativa.

• B) Poder hierárquico é aquele de que dispõe o Executivo para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, regulamentando os direitos e deveres de

seus agentes, sendo característica desse poder a possibilidade de o superior hierárquico aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

• C) Poder disciplinar refere-se ao dever de punição em face do cometimento de faltas ou infringência aos deveres funcionais por agentes públicos,

estendendo-se também à sanção de condutas particulares, uma vez que o interesse público prevalece sobre o particular.

• D) Também denominado poder normativo, o poder regulamentar é o poder que detém o chefe do Executivo de detalhar a lei para sua correta execução, ou

de expedir decretos autônomos para disciplinar matéria de sua competência.

• E) O poder de polícia da Administração, em regra, tem natureza repressiva, sendo executado por órgãos de segurança da administração pública, incidindo

sobre a pessoa que pratica ilícito penal.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q63.

A atividade do Estado que consiste na limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público caracteriza-se como poder

• A) regulamentar.

• B) vinculado.

• C) disciplinar.

• D) de polícia.

• E) hierárquico.
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Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC

Q64.

Quando o agente público atua fora dos limites de sua competência ele comete:

• A) desvio de poder.

• B) omissão.

• C) improbidade administrativa.

• D) excesso de poder.

• E) prevaricação.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC

Q65.

Um município do Estado do Amapá realizou certame licitatório para o fornecimento parcelado de cestas básicas ao setor da Assistência Social, sagrando-se

vencedora empresa sediada no Estado de São Paulo. A competência para a fiscalização do procedimento licitatório e da execução contratual cabe ao

• A) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

• B) Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

• C) Tribunal de Contas do Estado do Amapá quanto à licitação e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à execução contratual.



• D) Tribunal de Contas da União, uma vez que envolve mais de um Estado da Federação.

• E) Tribunal de Contas do Estado do Amapá e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conjunto.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q66.

Maria Helena requereu que lhe fosse concedida licença para construir em seu terreno. Observou a legislação municipal, contratou a execução do competente

projeto e apresentou à Administração pública para aprovação. O pedido, no entanto, foi indeferido, sob o fundamento de que na mesma rua já existia uma obra

em curso, o que poderia ocasionar transtornos aos demais administrados. Maria Helena, inconformada, ajuizou medida judicial para obtenção da licença, no que

foi atendida. A decisão judicial,

• A) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos de edição do ato vinculado.

• B) excede os limites do controle judicial do ato administrativo, na medida em que interfere em juízo discricionário da Administração Pública.

• C) excede os limites do controle judicial do ato administrativo, na medida em que a atuação do Judiciário deve ficar adstrita a análise de legalidade, não

podendo substituir o ato administrativo como no caso proposto.

• D) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, com exceção da concessão da licença, atividade privativa da administração, que não

poderia ser suprida pelo Judiciário, ainda que diante de recusa da autoridade.

• E) é regular manifestação do poder de controle do ato administrativo, tendo em vista que contemporaneamente vem sendo admitido o controle dos aspectos

discricionários do ato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q67.

NÃO é medida juridicamente válida de controle da atividade administrativa pelos órgãos do Poder Legislativo

• A) a sustação de contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo, em face de ilegalidades neles constatadas.

• B) a convocação de autoridades diretamente subordinadas ao Chefe do Poder Executivo para prestar informações sobre assunto previamente determinado.

• C) a aprovação prévia de contratos e convênios firmados pelo Poder Executivo, cujo valor ultrapasse patamar estabelecido em lei complementar.

• D) a sustação de atos normativos do Poder Executivo, que forem produzidos extra, ultra ou contra legem.

• E) o julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q68.

Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é

correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma

• A) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.

• B) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.

• C) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.

• D) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.

• E) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
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Noções de Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q69.



NÃO consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil:

• A) A defesa da paz.

• B) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.

• C) A prevalência dos direitos humanos.

• D) A redução das desigualdades regionais na América Latina.

• E) A autodeterminação dos povos.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN

Q70.

Estatui o inciso XXXVII, do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e o inciso LIII estabelece que

“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Através dos incisos citados, a CRFB adota o princípio do[a]

• A) juiz natural.

• B) contraditório.

• C) identidade física do juiz.

• D) presunção de inocência.

• E) ampla defesa.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN

Q71.

NÃO é privativo de brasileiro nato o cargo de

• A) Presidente e Vice-Presidente da República.

• B) Ministro do Exterior.

• C) Ministro de Estado da Defesa.

• D) Carreira Diplomática.

• E) Oficial das Forças Armadas.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Organização político-administrativa

Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN

Q72.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

• A) direito civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

• B) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

• C) trânsito e transportes.

• D) sistemas de consórcio e sorteios.

• E) registros públicos.

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

Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / União

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q73.



De acordo com o artigo 20, inciso V, da Constituição Federal, os recursos naturais da zona econômica exclusiva são bens

• A) do Município de Salvador − BA.

• B) do Estado de Pernambuco.

• C) do Estado de Roraima.

• D) da União.

• E) do Município de Recife − PE.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Estados Federados, Distrito Federal e Territórios

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q74.

Considere, por hipótese, a incorporação dos Estados do

Piauí e do Maranhão para formarem um novo Estado, o

Piauião. Para que isso viesse a ocorrer validamente seria

necessário que houvesse

• A) aprovação das Assembleias Legislativas do Piauí e

do Maranhão por ato conjunto e do Congresso Nacional por Lei Complementar.

• B) aprovação da população brasileira através de plebiscito e do Congresso Nacional por Emenda à Constituição Federal.

• C) aprovação da população diretamente interessada

dos dois Estados através de plebiscito e do Congresso Nacional, por meio de Lei Complementar.

• D) aprovação exclusiva do Congresso Nacional por Lei

Complementar.

• E) Emenda à Constituição Federal, que não prevê esta

hipótese.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Municípios

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q75.

Sobre a composição das Câmaras Municipais a Constituição Federal estabelece

• A) apenas o número máximo de vereadores em função

do número de eleitores registrados no Município.

• B) apenas o número mínimo de vereadores em função

da população do Município.

• C) o número exato de vereadores em função da população do Município.

• D) limites entre o número máximo e mínimo de vereadores em função da população do Município.

• E) apenas o número máximo de vereadores em função

da população do Município.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TAQUíGRAFO LEGISLATIVO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q76.

No que se refere aos princípios, direitos e garantias

fundamentais previstos constitucionalmente, julgue os itens

que se seguem.

O militar com quinze anos de serviço que pretenda

candidatar-se ao cargo de deputado estadual deve ser

agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará

automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Congresso nacional, atribuições do congresso nacional

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q77.

Os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar poderão ser

• A) sustados pelo Congresso Nacional.

• B) revogados pelo Senado Federal.

• C) derrogados pela Câmara dos Deputados.

• D) suspensos pela Câmara dos Deputados.

• E) ratificados pelo Congresso Nacional, se transformados em lei delegada.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Câmara dos deputados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q78.

Raimundo, Presidente da República, está sendo acusado pela prática de homicídio doloso em face de sua exesposa Bárbara. Admitida a acusação contra o

Raimundo, por

• A) dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• B) dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Congresso Nacional.

• C) um terço da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• D) dois terços do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Congresso Nacional.

• E) um terço do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Senado federal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q79.

Considere:

I. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.

II. Presidente e diretores do Banco Central.

III. Procurador-Geral da República.

IV. Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente.

De acordo com a Constituição Federal brasileira, compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a

escolha, dentre outros, dos indicados APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) II e IV.

• C) III e IV.

• D) I e III.

• E) I, II e III.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Deputados e senadores

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q80.

Sobre os Deputados Federais e Senadores da República,

é correto afirmar que

• A) desde a proclamação do resultado da eleição, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.

• B) desde a proclamação do resultado da eleição, serão

submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• C) são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de

suas opiniões, palavras e votos.

• D) a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não

poderão, em nenhuma hipótese, sustar a ação penal

intentada contra Deputado ou Senador.

• E) as imunidades de Deputados ou Senadores não

subsistirão durante o estado de sítio.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Processo legislativo

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q81.

Uma lei do Estado do Maranhão que disponha exclusivamente sobre a organização da Administração pública estadual poderá,

de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro,

• A) ser objeto de alteração por meio de decreto do Governador do Estado.

• B) ser revogada por lei de iniciativa parlamentar, votada na Assembleia Legislativa, que implique a extinção de órgãos

públicos.

• C) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o

Supremo Tribunal Federal, caso viole a Constituição Federal.

• D) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o

Tribunal de Justiça, caso viole a Constituição Estadual.

• E) ter sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, após a declaração de sua inconstitucionalidade, proferida em decisão

definitiva pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder executivo

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q82.

Assinale a alternativa correta no que concerne às atribuições do presidente da República previstas no texto constitucional.

• A) O presidente da República poderá vetar projetos de lei, total ou parcialmente, podendo tal atribuição ser delegada ao advogado-geral da União.

• B) O presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento

de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo vedada a delegação de tais

atribuições.

• C) Caberá ao presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio e decretar e executar a intervenção federal, sendo vedada a

delegação.

• D) O presidente da República poderá conferir condecorações e distinções honoríficas, podendo delegar tais atribuições aos ministros de Estado, ao

procurador-geral da República ou ao advogado-geral da União.

• E) O presidente da República não poderá delegar a atribuição de conceder indulto e comutar penas.
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Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Estado de defesa e estado de sítio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC



Q83.

Gustavo, Presidente da República, após ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretou estado de defesa para preservar, em

local restrito e determinado, a ordem pública ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, indicando no decreto, segundo a Constituição Federal,

nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, podendo restringir os direitos de

• A) ir e vir, sujeito à pena de banimento, apenas.

• B) ir e vir, sujeito à prisão perpetua e multa.

• C) imagem e de propriedade intelectual.

• D) reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.

• E) livre manifestação do pensamento e de propriedade imóvel.

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

Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Forças Armadas

Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC

Q84.

Por força de previsão expressa na Lei Federal nº 8.239, de 1991, será atribuído serviço alternativo ao serviço militar obrigatório aos que, em tempo de paz, após

alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter

essencialmente militar. O mesmo diploma legal define, ademais, o que se entende por serviço alternativo, a ser prestado em substituição às atividades de

caráter essencialmente militar.

As previsões legais em questão são

• A) compatíveis com a Constituição da República, que admite, nessas condições, a possibilidade de exercício de objeção de consciência em relação a

atividades de caráter essencialmente militar.

• B) compatíveis com a Constituição da República apenas no que se refere à possibilidade de exercício de objeção de consciência por motivo de convicção

filosófica ou política.

• C) incompatíveis com a Constituição da República, que não prevê a possibilidade de atribuição de serviço alternativo na hipótese em tela, estabelecendo a

suspensão de direitos políticos como consequência à recusa ao cumprimento de serviço militar.

• D) incompatíveis com a Constituição da República, que admite o exercício de objeção de consciência para recusa a obrigação imposta por lei a todos, mas

não a admite em relação ao serviço militar obrigatório, por ser este previsto em sede constitucional.

• E) incompatíveis com a Constituição da República, que não admite a possibilidade de recusa ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta.
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Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Segurança pública

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q85.

A Constituição Federal estabelece que as guardas municipais

• A) são órgãos estaduais, instituídos pelas Constituições dos Estados, destinados à proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

• B) poderão ser constituídas pelos Municípios para, entre outros fins, exercer, em colaboração com a Polícia Militar, a polícia ostensiva e a preservação da

ordem pública.

• C) são, juntamente com as polícias e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército.

• D) poderão ser constituídas pelos Municípios para, entre outros fins, exercer a proteção de seus bens e dos bens dos munícipes.

• E) poderão ser constituídas pelos Municípios para, entre outros fins, exercer a proteção de seus serviços, conforme dispuser a lei.
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Noções de Direito Constitucional / Da administração pública

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q86.

Aos servidores do Distrito Federal, enquanto não editada lei específica, fez-se, a partir de 1992, uma opção legislativa de aplicação do regime jurídico dos

servidores públicos federais até então vigente. Acerca das particularidades do regime jurídico estatutário atualmente aplicável aos servidores do Distrito Federal

em consonância com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.



• A) Estão albergados pelo referido regime os servidores da administração direta, autárquica, fundacional e paraestatal, esta restrita às entidades prestadoras

de serviços públicos cujo monopólio seja exercido pelo Governo do Distrito Federal.

• B) O prazo para posse será de trinta dias, improrrogável, contado do ato de provimento, salvo se o nomeado já for servidor distrital efetivo, hipótese na qual o

prazo começará a contar do término do impedimento.

• C) São os seguintes os requisitos exaustivos para a posse até o disciplinamento próprio que a lei complementar específica poderá conferir: a nacionalidade

brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade

mínima de dezoito anos e a aptidão física e mental.

• D) É de dois anos o prazo para aquisição da estabilidade, o qual é contado como de efetivo exercício, nos termos da lei de regência.

• E) Não há vedação específica para que a posse seja possível mediante instrumento público de mandato.

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

Noções de Direito Penal / Princípios constitucionais do Direito Penal

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q87.

Sentença penal condenatória determinou a aplicação da sanção de pena privativa de liberdade ao réu e a decretação do perdimento de bens que, nos termos da

lei, acabaram por afetar seus familiares, exatamente no montante do patrimônio transferido pelo réu.

Considerando essa situação hipotética e os princípios constitucionais que regem o Direito Penal, assinale a alternativa correta.

• A) A imposição da pena privativa de liberdade ao réu e não a seus familiares, que não praticaram crime, corresponde à aplicação integral do princípio

constitucional da individualização da pena.

• B) A imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio constitucional da personalidade ou

responsabilidade pessoal.

• C) A extensão dos efeitos da condenação, com a decretação do perdimento de bens, afetando os familiares do condenado não poderia ocorrer, em virtude

da necessidade de se observar o princípio constitucional da legalidade estrita.

• D) O fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado com extensão, aos familiares, da obrigação de reparar o dano, atende

integralmente o que prescreve o princípio constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal.

• E) O princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal é um princípio implícito na Constituição Federal vigente.
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Noções de Direito Penal / A lei penal no tempo; A lei penal no espaço; Interpretação da lei penal

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q88.

Uma lei definiu como crime um fato e estabeleceu no preceito sancionador a pena de no mínimo dois anos de reclusão. Essa lei

• A) infringiu o princípio do juiz natural.

• B) infringiu o princípio da legalidade.

• C) infringiu o princípio da presunção de inocência.

• D) infringiu o princípio da culpabilidade.

• E) não infringiu nenhum princípio do Direito Penal.
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Noções de Direito Penal / Infração penal: espécies; Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q89.

O tipo do art. 320 do Código Penal (Condescendência criminosa) está assim redigido: “Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que

cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente”. No que concerne ao

fato típico, a expressão “por indulgência” corresponde

• A) ao resultado.

• B) à ação.

• C) ao elemento subjetivo do tipo.

• D) ao nexo de causalidade.



• E) à omissão.
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Noções de Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q90.

Uma pessoa maior de dezoito anos, com plena capacidade mental e psicológica, ao passar na rua por uma idosa, resolveu fazer uma brincadeira e soltou um

rato domesticado perto dela, que se assustou com o animal e resolveu correr, momento em que tropeçou, bateu a cabeça e veio a óbito.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

• A) O maior de dezoito anos é ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo, uma vez que acabou prejudicado com a reação da idosa, pois não tinha a intenção de

matá-la.

• B) Há licitude na conduta do agente, pois ele não tinha a intenção de matar a idosa.

• C) Há tipicidade penal na conduta do maior de dezoito anos no resultado da morte da idosa.

• D) A idosa é sujeito ativo do fato criminoso.

• E) No caso, não haverá culpabilidade, uma vez que o sujeito passivo é idoso.
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Noções de Direito Penal / Erro de tipo; erro de proibição

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q91.

Em Direito Penal, o erro

• A) de tipo, se for invencível, exclui a tipicidade dolosa e a culposa.

• B) que recai sobre a existência de situação de fato que justificaria a ação, tornando-a legítima, é tratado pelo Código Penal como erro de proibição,

excluindo-se, pois, a tipicidade da conduta.

• C) de tipo exclui o dolo e a culpa grave, mas não a culpa leve.

• D) de proibição é irrelevante para o Direito Penal, pois, nos termos do caput do art. 21 do Código Penal, “o desconhecimento da lei é inescusável”.

• E) de proibição exclui a consciência da ilicitude, que, desde o advento da teoria finalista, integra o dolo e a culpa.

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

Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q92.

Um menor de dezesseis anos pegou uma arma de fogo e atirou, com intenção de matar, contra outro menor, conseguindo atingi-lo, mas não o matou. Nesse

caso,

• A) há tipicidade na conduta do menor de idade para o Código Penal, não havendo qualquer excludente de culpabilidade.

• B) o menor foi movido pela intenção de matar, motivo pelo qual estão presentes tanto a ilicitude quanto a culpabilidade.

• C) não há sujeito passivo no fato, uma vez que menores de dezoito anos não podem cometer crimes.

• D) não haverá punibilidade, em função da atipicidade do fato.

• E) há tipicidade no fato hipotético, mas não há culpabilidade, uma vez que o menor é inimputável.

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

Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q93.



Indivíduos que são alcançados pela lei penal, não porque tenham praticado uma conduta ajustável a uma figura delitiva, mas porque, executando atos sem

conotação típica, contribuíram, objetivamente e subjetivamente, para a ação criminosa de outrem

• A) não são punidos por atipicidade da conduta.

• B) são coautores e incidem na mesma pena cabível ao autor do crime.

• C) são concorrentes de menor importância e têm a pena diminuída de um sexto a um terço.

• D) são considerados partícipes e incidem nas penas cominadas ao crime, na medida de sua culpabilidade.

• E) podem ser coautores ou partícipes e a pena, em qualquer caso, é diminuída de um terço.

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

Noções de Direito Penal / Das Penas

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q94.

No tocante às penas restritivas de direitos, é correto afirmar que

• A) podem ser impostas no caso de condenação por crime culposo, se não reincidente o condenado.

• B) a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas somente é aplicável às condenações superiores a um ano de privação de liberdade.

• C) a privativa de liberdade superior a um ano deve ser necessariamente substituída por duas restritivas de direitos.

• D) o teto da perda de bens ou valores é restrito ao montante do prejuízo causado.

• E) obstam a concessão do sursis, se indicada ou cabível a substituição.

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q95.

Nos crimes contra a honra

• A) a pena é aumentada de um terço, se cometidos contra pessoa maior de sessenta anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de difamação.

• B) é admissível o perdão judicial no crime de difamação, se houver retorsão imediata.

• C) a injúria real consiste no emprego de elementos preconceituosos ou discriminatórios relativos à raça, cor, etnia, religião, origem e condição de idoso ou

deficiente.

• D) é admissível a exceção da verdade na injúria, se a vítima é funcionária pública e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

• E) é admissível a retratação apenas nos casos de calúnia e difamação.

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q96.

Quanto aos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar que

• A) a consumação do crime de extorsão independe da obtenção da vantagem indevida, segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

• B) cabível a diminuição da pena na extorsão mediante sequestro para o coautor que denunciá-la à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado,

apenas se o crime é cometido por quadrilha ou bando.

• C) independe de comprovação de fraude o delito de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do

sacado.

• D) equiparável à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, excluído o

exercido em residência.

• E) configura o delito de extorsão indireta o ato de exigir, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a

procedimento civil contra a vítima ou contra terceiro.

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

Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Dignidade Sexual



Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q97.

No crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável,

• A) o sujeito passivo só pode ser pessoa menor de dezoito anos.

• B) a pena é aumentada de um terço, se praticado com o fim de obter vantagem econômica.

• C) constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

• D) punível quem praticar conjunção carnal com alguém menor de dezoito e maior de doze anos em situação de prostituição.

• E) punível o proprietário do local em que se verifiquem as práticas, ainda que delas não tenha conhecimento.

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

Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Paz Pública

Fonte: ADVOGADO / SGA/AC / 2008 / CESPE

Q98.

No que se refere aos crimes contra a paz pública, julgue os itens

subseqüentes.

Consuma-se a apologia de crime quando o agente incita,

publicamente, a prática de determinado delito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q99.

No tocante aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que apresenta crime praticado exclusivamente por funcionário público, ou crime

próprio.

• A) usurpação de função pública.

• B) desacato.

• C) tráfico de influência.

• D) alteração não autorizada de sistema de informações.

• E) contrabando ou descaminho.

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

Noções de Direito Processual Penal / Princípios do Processo Penal

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q100.

Em relação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, é INCORRETO

afirmar que

• A) estão intimamente relacionados, uma vez que a ampla defesa garante o contraditório e por ele se manifesta e é garantida.

• B) foram inovações trazidas pelo texto constitucional de 1988.

• C) o contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los.

• D) a ampla defesa desdobra-se em autodefesa e defesa técnica, sendo a primeira exercida pessoalmente pelo acusado e a segunda por profissional

habilitado, com capacidade postulatória e conhecimentos técnicos.

• E) a defesa técnica é irrenunciável, por se tratar de garantia da própria jurisdição.

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



Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q101.

No tocante ao inquérito policial, é correto afirmar que

• A) a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito por ausência de materialidade do delito.

• B) o inquérito é procedimento administrativo, informativo e indispensável.

• C) o Código de Processo Penal impossibilita o desarquivamento do inquérito policial.

• D) o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência.

• E) é irrecorrível o despacho que indeferir a abertura de inquérito policial.

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

Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal: espécies

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q102.

Nos crimes de ação penal de iniciativa privada,

• A) a renúncia ao exercício do direito de queixa se estenderá a todos os querelantes.

• B) a renúncia é ato unilateral, voluntário e necessariamente expresso.

• C) a perempção pode ocorrer no curso do inquérito policial.

• D) o perdão do ofendido somente é cabível antes do exercício do direito de ação.

• E) o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.
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Noções de Direito Processual Penal / Da prova / Exame de corpo de delito

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q103.

Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,

• A) que poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

• B) que será realizado apenas por perito oficial, portador ou não de diploma de curso superior.

• C) sendo facultado apenas ao Ministério Público formular quesitos e apresentar assistente técnico durante a realização do exame.

• D) ficando o juiz adstrito ao laudo do exame.

• E) podendo ser suprido pela confissão do acusado.
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Noções de Direito Processual Penal / Da prova / Indícios

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA DE ENTRâNCIA INICIAL / MPE/CE / 2011 / FCC

Q104.

A circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, no âmbito

do processo penal,

• A) serve como elemento formador de convicção do Promotor de Justiça em matéria de Tribunal do Júri.

• B) tem expressa disposição no Título II do Código de Processo Penal que trata do inquérito policial e a prevê como consideração à autoridade policial no

âmbito meramente investigativo.

• C) não tem qualquer valor legal por vedar a Constituição Federal qualquer espécie de presunção por ofensa ao princípio do contraditório.

• D) considera-se indício e é um dos meios de prova.

• E) é expressão legal do princípio acusatório no processo penal.
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Noções de Direito Processual Penal / Da prova / Busca e apreensão

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q105.

Tendo em mãos mandado de busca domiciliar expedido pela autoridade judiciária competente, a polícia poderá executá-lo

• A) apenas durante o dia.

• B) apenas à noite.

• C) à noite, desde que autorizada pelo morador.

• D) durante o dia, desde que autorizada pelo morador.

• E) a qualquer hora, desde que exiba ao morador o mandado judicial.
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Noções de Direito Processual Penal / Da Prisão e da Liberdade Provisória

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q106.

De acordo com o Código de Processo Penal, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária

competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou

prisão preventiva. Com relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta.

• A) Poderá o preso pleitear ao juiz sua liberdade provisória, havendo ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

• B) Independentemente da lavratura do auto de prisão em flagrante, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade.

• C) Considera-se em flagrante delito o indivíduo que é perseguido, logo após cometer infração penal, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa,

em situação que faça presumir ser autor da infração.

• D) O auto de prisão em flagrante será assinado por uma testemunha que tenha ouvido a leitura na presença do condutor e do acusado quando este se

recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo.

• E) Somente a autoridade policial e seus agentes poderão prender alguém em flagrante delito.
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Legislação Extravagante / Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 1ª / 2011 / FCC

Q107.

Qualquer cidadão comum que queira adquirir arma de fogo deverá declarar a necessidade e atender a vários requisitos elencados no Estatuto do

Desarmamento, e após todos os requisitos terem sido comprovados, a emissão do porte de arma é realizada

• A) pela Polícia Federal.

• B) pelo Ministério da Justiça.

• C) pelo SINARM.

• D) pelo Comando do Exército.

• E) pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal.

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

Legislação Extravagante / Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/1990)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q108.

Nos termos da Lei n.º 8.072/1990, considera-se como crime hediondo

• A) o homicídio simples.

• B) a alteração de produto destinado a fins terapêuticos.

• C) expor alguém, por meio de relações sexuais, a contágio de moléstia venérea de que sabe estar contaminado.

• D) a lesão corporal de natureza grave.



• E) o aborto provocado pela gestante.

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

Legislação Extravagante / Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei n.º 7.716/1989)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 1ª / 2011 / FCC

Q109.

Lauro é proprietário de uma lanchonete. Admitia em seu estabelecimento a frequência de pessoas da raça negra, mas recusava-se a servi-las. A conduta de

Lauro

• A) só configura crime de discriminação racial se colocar em situação vexatória a freguesia.

• B) não configura crime de discriminação racial, pois Lauro admitia em seu estabelecimento a frequência de pessoas da raça negra.

• C) não configura crime de discriminação racial, pois Lauro é livre para servir a clientela de acordo com as suas preferências.

• D) configura modalidade de crime de discriminação racial.

• E) só configura crime de discriminação racial se a conduta for ostensiva e houver solicitação expressa de atendimento por quem esteja nessa situação.
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Legislação Extravagante / Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei n.º 5.553/1968)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q110.

Nos termos da Lei n.º 5.553/1968, a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal

• A) constitui contravenção penal.

• B) constitui crime.

• C) constitui infração administrativa, apenas.

• D) constitui crime e infração administrativa.

• E) não constitui qualquer infração se apresentado por fotocópia autenticada.
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Legislação Extravagante / O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de Abuso de

Autoridade (Lei n.º 4.898/1965)

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q111.

Quanto aos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei n.º 4.898/1965, assinale a alternativa correta.

• A) A prática do crime sujeitará o autor à sanção administrativa e à penal, apenas.

• B) Os crimes podem ser praticados sob a forma culposa.

• C) Têm pena máxima cominada de seis meses de detenção.

• D) São crimes apuráveis mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima.

• E) De acordo com a Lei, constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao direito de greve.
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Legislação Extravagante / Definição dos crimes de tortura (Lei n.º 9.455/1997)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q112.

Relativamente aos crimes de tortura previstos na Lei n.º 9.455/1997, é correto afirmar que o(s)

• A) sujeito ativo do crime de tortura é a autoridade pública.

• B) dispositivos da Lei só são aplicáveis aos crimes de tortura praticados no território nacional.

• C) agrupamento de pessoas que seguem a mesma religião pode ser alvo do crime de tortura.



• D) condenado por crime de tortura sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

• E) crime de tortura é inafiançável, suscetível de indulto, graça e anistia.
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Legislação Extravagante / Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990)

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q113.

Nos crimes praticados contra a criança e o adolescente tipificados na Lei nº 8.069/90,

• A) em alguns casos somente se procede mediante queixa.

• B) a expressão “cena de sexo explícito” pode não compreender a exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente.

• C) cominada pena de detenção para o ato de exibir, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional.

• D) não prevista causa de aumento de pena para o delito de corrupção de menor de dezoito anos.

• E) aplicáveis as normas da parte especial do Código Penal.
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Legislação Extravagante / Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003): dos crimes em espécies

Fonte: ANALISTA SUPERIOR I - ASSISTENTE SOCIAL / INFRAERO / 2011 / FCC

Q114.

Segundo o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003),

• A) o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, desde que comprovada sua aptidão

laboral por perícia médica.

• B) cabe ao Poder Público criar programas de estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

• C) é vedado ao idoso o acúmulo de aposentadoria e de salário, exceto nos casos em que a aposentadoria não ultrapassar dois salários mínimos e o salário

percebido não ultrapassar o mesmo teto.

• D) fica assegurada aos maiores de sessenta e cinco anos a gratuidade do transporte aéreo, com a reserva de duas vagas gratuitas por aeronave para idosos

com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

• E) o idoso com menos de sessenta e cinco anos tem direito de participar de cursos de capacitação e reciclagem profissional para desenvolver atividades

profissionais.
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Legislação Extravagante / Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 1ª / 2011 / FCC

Q115.

Ao conduzir um veículo oficial do Tribunal Regional do Trabalho, o funcionário deverá seguir algumas normas de circulação, dentre elas:

• A) o trânsito de veículos sobre as calçadas não será admitido.

• B) a circulação será sempre pelo lado esquerdo da via.

• C) ao realizar uma conversão à esquerda, nas vias que possuem acostamento, o motorista deverá sinalizar a intenção e aguardar no acostamento para

cruzar a pista.

• D) sempre que respeitadas as normas de circulação, os veículos de pequeno porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os motorizados

pelos não motorizados.

• E) o condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de

passageiros, deverá apenas sinalizar a intenção de ultrapassagem e seguir normalmente com a ultrapassagem.

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

Legislação Extravagante / Juizados Especiais Criminais (Lei n.º 9.099/1995 e 10.259/2001)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q116.



Com relação aos dispositivos da Lei n.º 9.099/1999, que dispõe acerca dos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa correta.

• A) As contravenções penais não são alcançadas pelos Juizados Especiais Criminais.

• B) Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal.

• C) A competência do Juizado Especial Criminal será determinada pelo domicílio do réu.

• D) A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência da infração penal lavrará o auto de prisão e o encaminhará ao Juizado, com o autor do fato.

• E) As infrações penais abrangidas pela Lei são processadas apenas mediante ação penal pública incondicionada.

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

Legislação Extravagante / Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/2006)

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

Q117.

De acordo com a Lei no 1.340/2006, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Esta variedade de violência contra a mulher constitui:

• A) uma das formas de violação dos direitos humanos.

• B) um problema de ordem familiar e financeira.

• C) uma conduta desfavorável à educação da criança.

• D) um aspecto da questão de gênero, restrito à ordem particular.
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Legislação Extravagante / Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei n.º 11.343/2006)

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/AP / 2012 / FCC

Q118.

No crime de tráfico de entorpecentes,

• A) a pena pode ser reduzida dentro dos limites legais de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se o acusado colaborar voluntariamente com a investigação

policial na identificação dos demais coautores e na recuperação do produto do crime.

• B) a sanção pecuniária será fixada em dias multa, em valor unitário não inferior a 1/30 nem superior a cinco vezes o maior salário mínimo, e podem ser

aumentadas até o limite do triplo se, em virtude da situação econômica do acusado, o juiz considerá-las ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

• C) é isento de pena o agente que, em razão da dependência de drogas era, ao tempo da ação, apenas no que se refere ao comércio ilícito de entorpecentes,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

• D) é possível a concessão do livramento condicional após o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se primário o condenado, ou de 1/2 (metade), se

reincidente em crime doloso.

• E) as penas devem ser aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) se praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer

processo de intimidação difusa ou coletiva.

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

Legislação Extravagante / Crimes contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.078/1990)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q119.

Noel contratou os serviços de assistência técnica de uma oficina mecânica para fazer a manutenção de rotina de seu automóvel. Liberado o carro pela oficina,

Noel viajou com a família. O carro apresentou diversos problemas que obrigaram Noel a procurar um mecânico durante a viagem, vindo a constatar que a oficina

havia empregado peças e componentes de reposição usados que comprometeram o desempenho e a segurança do carro.

Nos termos da Lei n.º 8.078/1990, considerando essa situação, é correto afirmar que

• A) a pessoa jurídica, fornecedora do serviço, pode ser responsabilizada pelo crime.

• B) o fato se torna lícito com o pagamento do serviço pelo consumidor.

• C) é indispensável a ocorrência de efetiva lesão ao consumidor para a configuração do crime.

• D) o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima.

• E) o crime só se consuma se praticado à revelia do consumidor.



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

Legislação Extravagante / Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n.º 3.688/1941)

Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA

Q120.

Acerca das diretrizes do uso da força e das armas de fogo pelos agentes de segurança pública, assinale a alternativa correta.

• A) Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar

com situações de estresse e uso da força e de arma de fogo.

• B) Os processos seletivos para ingresso nas instituições de segurança pública e os cursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública

podem, sempre que possível, incluir conteúdos relativos a direitos humanos.

• C) As atividades de treinamento não fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga,

de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sociofamiliar.

• D) A seleção de instrutores para ministrarem aula acerca de qualquer assunto que englobe o uso da força deverá levar em conta análise rigorosa de seu

currículo formal e tempo de serviço, áreas de atuação, experiências anteriores em atividades-fim, registros funcionais, formação em direitos humanos e

nivelamento em ensino. Em regra, os instrutores poderão não ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos, mas sua atuação deve ser

avaliada.

• E) O agente de segurança pública poderá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado, e,

sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, poderá ser estabelecido um módulo de

treinamento específico com vistas à habilitação do agente.
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Legislação Extravagante / Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998)

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q121.

Nos termos da Lei n.º 9.605/1998, que impôs medidas penais às condutas lesivas ao meio ambiente, é correto afirmar que

• A) constitui crime explorar economicamente floresta plantada em terras de domínio público, ainda que para garantia de sobreviência do agente.

• B) não cabe transação penal nos crimes ambientais.

• C) a responsabilidade penal das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

• D) o infrator arrependido que espontaneamente reparar o dano deve receber o benefício da atenuação da pena.

• E) a ação penal é pública condicionada à representação do Ministério do Meio Ambiente.

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

Legislação Extravagante / Organização Básica da PMDF: Lei n.º 6.450, de 14 de outubro de 1977

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DF / 2010 / CESPE

Q122.

A respeito da organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do seu Conselho de Disciplina, bem como do Regime Jurídico dos Policiais

Militares da PMDF e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, julgue os itens

seguintes.

A praça da reserva remunerada da PMDF que cometa ato

lesivo ao decoro da classe não poderá ser submetida ao Conselho de Disciplina da PMDF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Aplicação da lei penal militar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q123.



Com relação ao direito penal militar, julgue os itens de 66 a 70 à luz

do Código Penal Militar (CPM).

Considere que um militar em atividade se ausente de sua

unidade por período superior a quinze dias, sem a devida

autorização, sendo que, no decorrer de sua ausência, lei nova,

mais severa e redefinindo o crime de deserção, entre em vigor. Nessa situação, será aplicada a lei referente ao momento da

conduta de se ausentar sem autorização, porquanto o CPM

determina o tempo do crime de acordo com a teoria da

atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Do Crime

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q124.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito penal militar.

Para a caracterização de crime militar, é necessário, entre

outros requisitos, que o ilícito tenha sido praticado em local

que integre o patrimônio militar, não bastando que o espaço

esteja sob a administração militar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Da Imputabilidade Penal

Fonte: OFICIAL - ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DFT / 2010 / CESPE

Q125.

No que concerne à aplicação da lei penal militar, ao crime e à

imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.

Ao contrário da lei penal comum, o CPM em vigor considera

imputável o maior de 16 anos, a exemplo de alunos de

colégios ou outros estabelecimentos de ensino sob direção e

disciplina militares. Diante da prática de um ilícito penal

militar, esses alunos ficam sujeitos às sanções penais e

disciplinares previstas no CPM.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Penal Militar / Concurso de agentes

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA

Q126.

Quanto ao crime e ao concurso de agentes no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta.

• A) A participação de somenos importância é causa de diminuição da pena de um sexto a um terço.

• B) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, não será punido sequer pelos atos já

praticados.

• C) Não há crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por 

meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta



ou o saque.

• D) O agente que executa o crime, ou dele participa, mediante paga ou promessa de recompensa, não tem a sua pena agravada no âmbito do Direito Penal

Militar.

• E) O soldado da polícia militar não é culpado se comete crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços, ainda

que manifestamente criminosa.
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Noções de Direito Penal Militar / Das penas principais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q127.

Com relação ao direito penal militar, julgue os itens de 66 a 70 à luz

do Código Penal Militar (CPM).

Se, no distrito da culpa de militar condenado, por crime

militar, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de

oito anos de reclusão, não houver penitenciária militar, a

execução da pena deverá ocorrer em estabelecimento civil

comum, ficando a sua execução a cargo do juízo de execuções

penais, sob a égide da legislação penal comum.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Das Penas acessórias

Fonte: DEFENSOR PúBLICO DA UNIãO / DPU / 2007 / CESPE

Q128.

Com base no direito penal militar, julgue os seguintes itens.

A pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista

no CPM será obrigatoriamente aplicada à praça cuja

condenação à pena privativa de liberdade for superior a

dois anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Efeitos da condenação

Fonte: DEFENSOR PúBLICO DA UNIãO / DPU / 2007 / CESPE

Q129.

Julgue os itens a seguir, relativos aos crimes militares em tempo

de paz.

O crime militar de corrupção passiva não tipifica a conduta

de solicitar para si ou para outrem, direta ou indiretamente,

ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em

razão dela, vantagem indevida, nem a conduta de aceitar

promessa de tal vantagem.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Penal Militar / Ação penal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDATOS / STM / 2011 / CESPE

Q130.

Ainda com relação ao direito penal militar, julgue os seguintes

itens.

No sistema penal militar, a ação penal deve ser, via de regra,

pública incondicionada, salvo em relação a determinados

crimes, previstos de forma expressa e excepcional, que

impõem a observância da requisição ministerial; admite-se,

ainda, a ação penal privada subsidiária da pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Extinção da punibilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q131.

Julgue os itens a seguir, acerca das condutas definidas como crimes

militares e dos seus efeitos.

A prescrição da ação penal militar, de regra, regula-se pelo

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,

possuindo natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. Entretanto, no crime de deserção, o sistema do CPM configura

duas hipóteses para a questão da prescrição, ora aplicando a

norma geral, ora estabelecendo norma especial, previstas

igualmente no estatuto castrense.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes militares em tempo de paz

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q132.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito penal militar.

Considere que militares do Exército brasileiro, reunidos em

alojamento militar, tenham criado uma coreografia ao som de

uma versão funk do Hino Nacional, além de terem filmado a

dança e divulgado o vídeo na Internet. Nessa situação, segundo

entendimento do Superior Tribunal Militar, a conduta dos

militares não constitui crime de desrespeito a símbolo nacional,

devendo ser tratada, na esfera disciplinar, como brincadeira

desrespeitosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q133.



Julgue os itens a seguir, acerca das condutas definidas como crimes

militares e dos seus efeitos.

Considere as seguintes situações hipotéticas.

I Um agrupamento de militares armados, em concurso com

civis, ocupou estabelecimento militar em desobediência a

ordem superior.

II Reunidos, militares agiram contra ordem recebida de

superior, negando-se a cumpri-la, todavia, sem a utilização

de armamento.

Nesse caso, a situação I configura crime de revolta, sendo que

os civis não ingressam na relação jurídico-penal castrense, nem

mesmo como coautores, e a situação II tipifica o crime de

motim, sendo elemento diferenciador entre as duas situações

a existência de armas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra o serviço e o dever militar

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q134.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito penal militar.

Considere que João, dentista civil, tenha sido condenado pela

justiça militar da União à pena de quatro anos de reclusão, pelo

crime de violência contra militar em serviço. Nessa situação,

o condenado deve cumprir a pena em penitenciária militar.

• CERTO

• ERRADO

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


	Língua Portuguesa / Compreensão e intelecção de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e intelecção de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e intelecção de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e intelecção de textos 
	Língua Portuguesa / Compreensão e intelecção de textos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q1.
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Língua Portuguesa / Tipologia textual 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q2.
	Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 
	Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 
	Língua Portuguesa / Coesão e coerência 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / BANESTES / 2012 / IDECAN




	Q3.
	Fecomércio: classe C irá impulsionar crescimento de 40% do PIB até 2020
	Fecomércio: classe C irá impulsionar crescimento de 40% do PIB até 2020
	Língua Portuguesa / Figuras de linguagem 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q4.
	Língua Portuguesa / Ortografia 
	Língua Portuguesa / Ortografia 
	Língua Portuguesa / Ortografia 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Pref. Paraopeba/MG / 2012 / IDECAN




	Q5.
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q6.
	Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q7.
	Língua Portuguesa / Formação, classe e emprego de palavras 
	Língua Portuguesa / Formação, classe e emprego de palavras 
	Língua Portuguesa / Formação, classe e emprego de palavras 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q8.
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Pref. Paraopeba/MG / 2012 / IDECAN




	Q9.
	Memórias de um aprendiz de escritor
	Memórias de um aprendiz de escritor
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Paraopeba/MG / 2012 / IDECAN




	Q10.
	Texto A terceira margem do rio
	Texto A terceira margem do rio
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUNTELPA/PA / 2010 / IDECAN




	Q11.
	O Twitter e o cargo público
	O Twitter e o cargo público
	Língua Portuguesa / Colocação pronominal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q12.
	Cora Coralina, de Goiás
	Cora Coralina, de Goiás
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q13.
	Texto I Jaleco branco, nariz vermelho, cavaquinho Esse “médico” receita risos para crianças doentes.
	Texto I Jaleco branco, nariz vermelho, cavaquinho Esse “médico” receita risos para crianças doentes.
	Língua Portuguesa / Equivalência e transformação de estruturas; Paralelismo sintático 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q14.
	Língua Portuguesa / Relações de sinonímia e antonímia 
	Língua Portuguesa / Relações de sinonímia e antonímia 
	Língua Portuguesa / Relações de sinonímia e antonímia 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q15.
	Texto I Não vivemos sem monstros
	Texto I Não vivemos sem monstros
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável; ecologia 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q16.
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q17.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q18.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q19.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Paulo Jacinto/AL / 2011 / IDECAN




	Q20.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q21.
	Texto II
	Texto II
	Atualidades / Relações internacionais 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q22.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUNTELPA/PA / 2010 / IDECAN




	Q23.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q24.
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / BANESTES / 2012 / IDECAN




	Q25.
	Atualidades / Artes e literatura 
	Atualidades / Artes e literatura 
	Atualidades / Artes e literatura 
	Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Câmara de Barroso/MG / 2012 / IDECAN




	Q26.
	Atualidades / Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região 
	Atualidades / Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região 
	Atualidades / Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região 
	Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DF / 2010 / CESPE




	Q27.
	Raciocínio Lógico / Compreensão de estruturas lógicas; Diagramas lógicos 
	Raciocínio Lógico / Compreensão de estruturas lógicas; Diagramas lógicos 
	Raciocínio Lógico / Compreensão de estruturas lógicas; Diagramas lógicos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q28.
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q29.
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade; Arranjos e permutações; Combinações 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade; Arranjos e permutações; Combinações 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade; Arranjos e permutações; Combinações 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Lagoa da Confusão/TO / 2013 / IDECAN




	Q30.
	Noções de Informática / Sistema Operacional Windows XP 
	Noções de Informática / Sistema Operacional Windows XP 
	Noções de Informática / Sistema Operacional Windows XP 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q31.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC




	Q32.
	Noções de Informática / Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a correio eletrônico 
	Noções de Informática / Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a correio eletrônico 
	Noções de Informática / Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a intranet, Internet e a correio eletrônico 
	Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Câmara de Barroso/MG / 2012 / IDECAN




	Q33.
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Word 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Word 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Word 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC




	Q34.
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / PowerPoint 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / PowerPoint 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / PowerPoint 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AC / 2010 / FCC




	Q35.
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Excel 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Excel 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Microsoft Office 2003 / Excel 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC




	Q36.
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Internet Explorer 7 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Internet Explorer 7 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Internet Explorer 7 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q37.
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Outlook Express 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Outlook Express 
	Noções de Informática / Programas e Aplicativos / Outlook Express 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS / FPTE/SP / 2012 / FCC




	Q38.
	Noções de Informática / Conceitos e procedimentos de proteção e segurança da informação 
	Noções de Informática / Conceitos e procedimentos de proteção e segurança da informação 
	Noções de Informática / Conceitos e procedimentos de proteção e segurança da informação 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q39.
	Noções de Informática / Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup) 
	Noções de Informática / Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup) 
	Noções de Informática / Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup) 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q40.
	Noções de Administração e Psicologia / Teoria geral de administração 
	Noções de Administração e Psicologia / Teoria geral de administração 
	Noções de Administração e Psicologia / Teoria geral de administração 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FHEMIG / 2013 / FCC




	Q41.
	Noções de Administração e Psicologia / Noções de gestão de pessoas 
	Noções de Administração e Psicologia / Noções de gestão de pessoas 
	Noções de Administração e Psicologia / Noções de gestão de pessoas 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q42.
	Noções de Administração e Psicologia / Relações humanas 
	Noções de Administração e Psicologia / Relações humanas 
	Noções de Administração e Psicologia / Relações humanas 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS / FPTE/SP / 2012 / FCC




	Q43.
	Noções de Administração e Psicologia / Ética profissional 
	Noções de Administração e Psicologia / Ética profissional 
	Noções de Administração e Psicologia / Ética profissional 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FHEMIG / 2013 / FCC




	Q44.
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título I – Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título I – Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título I – Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal 
	Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA




	Q45.
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título II – Da Organização do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título II – Da Organização do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título II – Da Organização do Distrito Federal 
	Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA




	Q46.
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título III – Da Organização dos Poderes 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título III – Da Organização dos Poderes 
	Lei Orgânica do Distrito Federal / Título III – Da Organização dos Poderes 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/PE / 2011 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/TO / 2011 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q51.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q52.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q53.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC




	Q54.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q55.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q56.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q57.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CREFITO/PR / 2013 / IDECAN




	Q58.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC




	Q60.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN




	Q70.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN




	Q71.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Organização político-administrativa 
	Fonte: ADVOGADO - CREAS / Pref. Carangola/MG / 2012 / IDECAN




	Q72.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / União 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / União 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / União 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q73.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Estados Federados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Estados Federados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Estados Federados, Distrito Federal e Territórios 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q74.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Municípios 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TAQUíGRAFO LEGISLATIVO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE




	Q76.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Congresso nacional, atribuições do congresso nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Congresso nacional, atribuições do congresso nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Congresso nacional, atribuições do congresso nacional 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q77.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q78.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Senado federal 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Senado federal 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Senado federal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q79.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q80.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q81.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder executivo 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder executivo 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Poder executivo 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q82.
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q83.
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Forças Armadas 
	Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC




	Q84.
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Segurança pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Segurança pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas / Segurança pública 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q85.
	Noções de Direito Constitucional / Da administração pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da administração pública 
	Noções de Direito Constitucional / Da administração pública 
	Fonte: AGENTE DE TRâNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAçãO DE TRâNSITO / DETRAN/DF / 2012 / FUNIVERSA




	Q86.
	Noções de Direito Penal / Princípios constitucionais do Direito Penal 
	Noções de Direito Penal / Princípios constitucionais do Direito Penal 
	Noções de Direito Penal / Princípios constitucionais do Direito Penal 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q87.
	Noções de Direito Penal / A lei penal no tempo; A lei penal no espaço; Interpretação da lei penal 
	Noções de Direito Penal / A lei penal no tempo; A lei penal no espaço; Interpretação da lei penal 
	Noções de Direito Penal / A lei penal no tempo; A lei penal no espaço; Interpretação da lei penal 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q88.
	Noções de Direito Penal / Infração penal: espécies; Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Noções de Direito Penal / Infração penal: espécies; Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Noções de Direito Penal / Infração penal: espécies; Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q89.
	Noções de Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Noções de Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Noções de Direito Penal / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; Excludentes de ilicitude e de culpabilidade 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q90.
	Noções de Direito Penal / Erro de tipo; erro de proibição 
	Noções de Direito Penal / Erro de tipo; erro de proibição 
	Noções de Direito Penal / Erro de tipo; erro de proibição 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q91.
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2013 / FUNIVERSA




	Q92.
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q93.
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q94.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q95.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q96.
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Dignidade Sexual 
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Dignidade Sexual 
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Dignidade Sexual 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q97.
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Paz Pública 
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Paz Pública 
	Noções de Direito Penal / Dos Crimes contra a Paz Pública 
	Fonte: ADVOGADO / SGA/AC / 2008 / CESPE




	Q98.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
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